A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:

A

kerüIt. További intézkedést nem igényel.

béľleti szerződés 2014. I. 15-én megkötésre

PeIIe & R Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Szigony u. 34. szdm
glatti iires, önkormdn.yzati tulajdonú nem lakds céIĺłhelyiségre
1420 12013.

(KI.

16.) sz. Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(ĺ'3 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.)

hozzájóľul a Budapest VIII., 36183l0lV28 helyľajzi szttmonnyi|vźntartott, teľmészetben
a Budapest VIII.,Szigony u. 34. szám a|aÍt ta\éihatő, 98 m2 alapteľületű, Ĺires'
önkormányzati tulajdonú, utcai bejźtratű pinceszinti helyiség bérbeadásahozhatározatlart
időre, 30 napos felmonđással a Pelle & R Bt. tészére,ruktározás céIjá,ra, 54.665,- Ft/hó +
Afa bérleti łkozizemi és ktilönszolgáltatási díjak ĺisszegen.

2.)

a bérleti szetződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem

lakás céljara szo|gźiő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 35l20l3, (VI. 20.)
szźlm,Ú BuđapestJózsefuaľosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kiĺzjegyző előtt egyoldalú kcitelezettségvźtl|alási nyilatkozat aláírálsźń vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013. decembeľ 23.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2014. 01. 06-án megktitésre kerüIt a szerződés.
További intézkedést nem igényel.

HozzlÍjdrulds a Budapest VIII., Múzeum ktirút l0. szdm alatti, 36559/2/A/3 helyľajzi
szúmúiizlethelyiségre vonatkozlí addsvételi szeľződésben foglalt ,/n,/61/6 ardnyú
t uI aj

do nj o g s zerzés h

ez

1421,ĺ20|3. (KI.16.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(0 igen' 11 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem fogadja el:
A Városgazdólkodási és Pénzügli Bizottság a Budapest Józsefvárosi onkormányzat, mint
jelzálogjog jogosult képviseletében hozzájórul a 36559/2/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetbena Budapest VIII., Mlizeum kÓr?it ]0. szám ąlatti ingatlan tekintetében P. J. S.,
valamint M. ĺ/. H., L. A. I. és M. A. V. kazatt 20]3. november ]2-én létreiat Adásvételi
Szerződésbenfoglaltak szeľint M. V. H., L. A. I. és M. Á. V. I/u-1/e.I/e arányú tutajdonjogának
adásvétel jogcíméningatlan-nyilvántartásba történő bejeglzéséhez, a Józsefvárosi
onkormányzat javára I. ranghelyen bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és teľhelésitilalom
fenntartása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|3. december 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatról értesítéstküldtek 2013. decembeľ
20.án. Az ügy további intézkedéstnem igényel.
Javaslat ,,VdllalkozlÍsi szeľződés keretében Teleki téri piac úrusító pavilonjainak
kivitelezése,' tlÍľgyĺiközbeszerzési eljdrds eredményének,megdllapítlÍsdľaBírdló
ZART ULES
BizottslÍg döntése alapjón
|42312013. (xII.20.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 ĺgen,2 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A

Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ,,Vóllalkozási szerződés keretében Teleki téri

piac áľusítópavilonjainak kivitelezése,' tźrgyű kozbeszerzési eljárásban a Birá|őbizottság
javaslata alapjánúgy dönt, hogy

1.

az FK RASZTER ÉpÍroZrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) és a FOVÁROSI
ÉpÍľoZrt. (IO33 Budapest, Szőlőkert u. 9.) határid&e, megfelelően benyújtották
hiánypótláslkat, ezért az ajtnlatok érvényesekés alkalmasak a szerződés teljesítésére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 20.

2.

a lefolytatottkozbeszerzési eljźxás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriďő : 2013 . decembeľ 20.

3.

azFK RASZTER ZÍt. (3533 Miskolc, Felsőszinvau.73.)

mivel

aján'Iattevó az e|járás nyeľtese,
a legalacsonyabb osszegrí ellenszolgáltatást tarta|maző éľvényesajánlatot tette.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. decembeľ 20.

Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály tájékoztatása alapján: A Bizottság dtintése
szerint a Teleki téľipiac árusító pavilonjainak kivitelezésére kiírt közbeszeľzési eljáľás
eľedményes volt, a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot az FK RASZTER Zrt.
adta be. Ennek eľedményeképpen 2014. január 15-én aláírásľa keľiilt a kivitelezővel a

A
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|424120|3. (xII.20.) sz. Városgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, |' tartőzkodás szavazattal)

r02

A

Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Szervezeti reformok
o nkoľ m ány z at náĺ,, tár gy ű kozbeszer zé si elj árásban úgy dönt, ho gy

a

Józsefvdrosi

I. a kozbeszerzésekrol szóló 20II. évi CVIII. tciľvényHarmadik Része szerinti, nemzeti,
nyílt közbeszerzési eljárást folyat le.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 20.

2. e|fogaĄaaBírźiőbizottság2013. december 11-eí tilésénmegfoga|mazoÍt javaslatait, azzal,
hogy a felhívás 2tészre történő aján|attéte| lehetőséget biztosítsa.
3. a hatátozat 2. pontjában foglaltakat figyelembe véve fogadj a e| az előteľjesztés 2. szźmil
mellékletétképezó ajánlattéte|i felhívást és 3. szźtmúmellékletét képező ajźtn|attéte|í
dokumentációt és felkéľiazESZ-I(ER Kft-t a módosítások átvezetésére.
Fe1elős: polgármester

Hataľidő: f0I3. december 20.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a ktizbeszerzési eljárást indító felhívás
megielentetéséről intézkedett, mely 2013t153 számrĺ KtizbeszerzésÍ Éľtesítőben,a
24038 12013 iktatószámon megi elent.
.ĺavaslat ,,Megbízlźsi szerződés kereÍében óvodai dajka képzés,,túrgyúközbeszeľzési
e Ij dľ lÍs meg indítlÍs ór a
142512013. (xII.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(1l. igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság
kép z é s', tźlr gytl kij zb

e

a ,,Megbízási szerződés keretében óvodai dajka

szer zé si elj aľásb an úgy dö nt, ho gy

I. a közbeszęrzésekĺől szóló 20||. évi CVIII. törvény Haľmadik Része szeľinti, nemzetí,
nyílt közbeszerzési eljarást folytat le.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 20lr3. decembeľ 20.

2. e|fogadja az e|őteqesztés 2. szźĺĺńmellékletétképező aján|attételi felhívást és 3. számú
mellékletétképezőajźn|attéteIidokumentációt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 20.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: intézkedett a kłizbeszeľzésieljáľást ĺndító
felhívás megielentetéséről, mely 2013/153 számú Kiizbeszerzési Éľtesítőben,a
240 49 120Í3 iktatószámon megi elent.
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t426l2013. (XII.20.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Yźtrosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az alábbí ügyben:
Közterület-hasznźl|ő,
KözterĹilet-haszná|at
Kĺjzteľület-haszná|at
Közterület-hasznáIat

kérelmező:
ideje:
céIja:
helye:

Közterület-hasznáIatnagysága:

közterület-haszná|ati

Golden Rose 2002. Kft.
20l4.januáľ 0T. _ 2014. december
megáI|itő tábla
Bacsó Bé|au.2.

3 1.

2 m2

Felelős: polgármester
Hattlriďo : 20 1 3 . december 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá,|y Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásľa keriilt.
1,42712013.

A

(xII.20.) sz. Városgazd'á.Jkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

Ytnosgazdálkodási

hozzájćnu|ást ad

-

és Pénzügyi Bizottság i'gy dönt, hogy

közteľület-haszná|ati

teljes díjfizetéssel- az a|ábbi ügyben:

KĺjzteľĹilet-hasznźiő, kérelmező:
Közteľület-hasznáIat ideje:
Közterület-haszná|at cé|ja:
Kcizteľület-hasznáIat helye:

KozterĹilet-hasznźiatnagysága:

Golden Rose 2002. Kft.
20|4.januaľ 01. _ 2014. december 31.
szórólaposztás
Blaha Lujzatér 3-5'
1 fő

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazd,átkodási Iľoda tájékoztatása
alapján : A ktizterůilet-használati engedély kiadásľa keľült.
1428120|3. (xII.20.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A

Varosgazdálkodási

és Pénzugyi Bizottság úgy dcjnt, hogy

hozzájźru|ást ad _ teljes đíjfizetéssel- az a|ábbi tĺgyben:

Köztenilet-hasznźiő,
Közterület-hasznáIat
Közterület-haszná|at

kéľelmező:
ideje:
céIja:

köZteľület-haszná|atí

Golden Rose 2002. Kft.
2014. január 0I. -2016. december 3i.
reklámtábla (világító)
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Közterület-hasznźtlat

helye:

Kcjztertilet-hasznáIatnagysága:

Bacsó Béla u. 5.
I m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 20.

A

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztálly Gazdállkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A közterület-használati engedély kiadásľa keľiilt.
Í42912013. (xII.20.) sz. Városgazdálkodási és PénzügyĺBizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság

úgy dönt, hogy

hozzájárulást ad _ teljes díjfizetéssel- az a|źlbbi ügyben:

kérelmező:
ideje:
céIja:
Közteľülęt-haszná|athelye:
KöZteriilet-hasznáIat nagysága:
Közterület-hasznáIő,
Közteriilet-haszntt|at
Közteľiilet-haszná|at

közterület-hasznáIati

Golden Rose 2002. Kft.
20|4.januĺĺľ0I. _ 2014. decęmber
megti|ítő tábla

3 1.

Nép.színhazw]-9.
f m"

Felelős: polgármester
Határíďő: 2013. december 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazđátkodási lľođatájékoztatása
alapján: A ktiztertilet-használati engedély kiadásľa került.
143012013. (xII.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzngyi Bizottság űey dönt, hogy

hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az a|thbi ügyben:

Közterület-hasznáIő, kérelmező:
Közteriilet-hasznáIat ideje:
Közterület-hasznźt|at cé|ja:
Kcĺzteľiilet-haszslá|at helye:

Kcjzterület-hasznáIatnagysága:

közterület-hasznźtlati

Golden Rose 2002. Kft.
2014.januaľ 01. _ 2014. december 31.
szórólaposztás
Népszínhazu. 11.
I fő

Felelős: polgáľmester
}Jatźlrido: 2013. december 20.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési iigyosztá|y Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A ktizteriilet-használati engedély kiadásra került.

L05

Teleki téri új piac iłzletek llaszndlati jogdnak dtengedése bérleti jogviszony keretében
1431ĺ20t3. (xII.20.) sz. Városgazdá|kodási és PénzĺigyiBizottságbatározata
(0 igen' 9 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot

nem fogadja el:

hozzájárul az új Teleki téri piacon bafé-falatozó ĺłzleftar folytatására szolgáĺó E2 jelű,
20m, alapteľületii piaci árusítóhely hasznáĺąti jogának bérleti jogviszony keretében
torténő ótengedéséhez a Raul és Ramóna Kft (Cégegyzék száma: 01-09-98] I95) részéľe.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lroda
tájékoztatása alapján: Az értesítésmegtiĺrtént, további intézkedéstnem igényelt.
143212013. (xII.20.) sz. Váľosgazd'á|kod'álsi és PénzĺigyiBizottságbatározata
(0 igen' 9 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A

Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy az alábbi határozatí javaslatot
nem fogadja el:
bufé-fatatozó üzĺetkör folytatására szoĺgáló, Ej jelíĺ,20m2^
alapterületű, vaĺamint baľomfi kiskeresked,és üzĺetkor foĺytatására A6 jelű, 40m,
alapterületĺÍ piaci árusító helyiség használati jogónak bérleti jogviszony keretében torténő
átengedéséhez a MEZEI - MATE Kft. (Cégjegyz,źkszám: 01 09 9653]2) ľészére.

hozzájáruĺ az új Teleki

tłéripiac

Felelős: polgármester
Hattriđo: 2013 . december 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIroda
tájékoztatása alapjánz Az éľtesítésmegttiľtént' további intézkedéstnem igényelt.

143312013. (xII.20.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(0 igen' 9 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A

Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi határozati javaslatot
nem fogadja el:

hozzájáruĺ az új Teleki téri piacon hús-hentesárú uzleftar folytatására szolgóló C jelii,
36m, alapteriiletű piaci árusítóhely használati jogának bérleti jogviszony keretében
történő ótenged,éséhez a

KNE-B) Kít' (Cg. 0I-09-938864)

részére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. decembeĺ 20.
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A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: Äz éľtesítés
megtöľtént, további intézkedést nem igényelt.
143412013. (xII.20.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és PénzügyĺBizottsághatározata
(7 igen' 2 nem,3 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáruI az tĄ Te|eki téľipiacon zöldség-gyümĺjlcs üzletkör fo|ytatásźna szo|gáIő H4
jelu, 40m" alapteľtiletű piaci árusítóhely haszĺá|ati joganak béľletijogviszony keretében
történő átengedéséhez a Süci és Gyöľgy Kft. (Cg. 01-09-181464) tészére.

Felelős : polgiĺrmester
Hataľidő: 2013. december 20.

2. fe|kéría polgármesteľt a határozat 1. pontja szeľinti bérlővel kotendő BéľletiSzerződés
alźĺírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: z)I4'január

3 1.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésĺIroda
tá!ékoztatása a|apjánz Az onkormányzat a béľtetiszerződést a Siici és Gytiľgy Kft-vel
kätätte meg.
t435l20t3. (xII.20.) sz. Városgazdźůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(7 igen' 2 nem,3 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáruI az tĄ Te|eki téľipiacon zöldség-gyümölcs üzletkör folytatására szolgá,|ő H7
je|íi, 20 m" és 12 je|l.l, 19 m,piaci aľusítóhelyek használati jogának bérleti jogviszony
keretében történő átengedéséhez aone Morefruit Kft. (Cg. 0I-09-174043) részére.

Felelős: polgármester
Határidó 20|3. decembeľ 20.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźtrozat 1. pontja szerinti bérlővel kĺjtendő BéľletiSzerződés
a|áirásáta.

Felelős: polgármester
Határidó : 20I 4. j anuár

3

1

.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lľoda
tájékoztatása alapjánz Az Onkormányzat a béľIeti szerződést az one Moľefruit Kft.vel
ktittitte meg.
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asznúlati kérelmek elbírĺÍIdsa

143612013. (xII.20.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A

Váľosgazdálkodási

hozzájźru|ást ad

-

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

közteľtilet-haszná|ati

díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterü1et-haszĺźiő,kérelmező:
Közterület-haszrlá|at ideje:
Kĺ}zterület-hasznźiat cé|ja:

Közterület-hasznźiathelye:

KöZteľiilet-haszntiatnagysága:

HitGyiilekezeteSzeľetetszo|gá|ata
2013. đecember24.
tartós élelmiszercsomag osztás
Horváth Mihály tér
130 m,

Felelős: polgármesteľ
Hatźltídő:20 1 3. december 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy GazdáIkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A közteľület.hasznáIati engedély kiadásra keriilt.

N,gy SĺÍndoregyéni vĺźllalkozlíbérbevételikérelme a Budapest WII. keriilet, PrĺÍter
u.

28.

szdm alatti iires, önkormónyzati

tulajdonú nem lakds céIúhelyiségekre

1437t20I3. (xII.20.) sz. Városgazdá./lkod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) hozzájáruĺ a Budapest VIII., 3569510ĺN5 helyrajzí számon nyilvántartott, természetben a
Budapest YIII.,Pľáteľ u. 28. szám aIalt talźt|hatő, 25 m. alaptert.ilehĺ, üres,

önkormanyzati tulajđonú,utcai bejźlratű ftjldszinti helyiség bérbeadásához hatétrozott
ídore 2019. dęcember 31. ĺapjáig, Nagy Sándoľ egyéni vállalkozó részére,bűtor
kźrpitozźsés raktározás céIjára, a mindenkoľi kĺizĺjsköltség összegén, amely a
határ o zatho zatal iđópontj ában g .68 4,- F t/h ó + Áfa.

2.) hozzáiárul a Budapest VIII., 35695ĺ0lN6he|yrajzi számon nyilviíntartott, természetben a
Budapest VIII.,Práteľ u. 28. szám alatt ta|á|hatő, 2I m. alapterületíí, tires,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejĺĺľatú
ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozott
időre 2019. december 31'. napjáig Nagy Sándoľ egyéni vállalkozó részére,bútor
kźlrpitozás és raktáľozás cé|jtlra, a mindenkori kĺjzös költség összegén, amely a
hatér ozatho zatal i dőp ontj ában 8. 0 9 8, - F t/h ó + Áfa.

3.) a bérleti szerzodés nem hosszabbítható meg az onkormányzat

tulajđonában ál1ó nem
|akás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
sztlmis ľendelet 29. $-a alapjtn, hanem a bérleti díj méľtékérő|aBizoÍtság đönt.
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4') a bérlőnek vállalnia kell a helyiség felújítását saját koltségen, tovźlbbá a bérleti

jogviszony idotartama alatt és azt koveÍóen Sem élhet bérbeszámítással' és a felújítás
költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az Önkormányzattő|.

5.)

a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem

lakás céljaľa szolgźůő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
szćtmv Budapest Józsefuárosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3-3
havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4)bekezđésealapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határĺđó: 2013 . đecember27 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:
További intézkedést nem igényel.

f0l4.

01. 29.én megktitésľe került

a

szeľződés.

Zs. N. A. magdnszemély fedett teremgardzsban lévő 7. szdmú gépkocsi.bedlló
bérbeaddsúra irúnyuló kéľelmea Budapest VIil.' Pľdter u. 30-32. szdm alatti
ingatlanon
|438ĺ20|3. (xII.20.) sz. Váľosgazd'áikodátsi és PénzĺigyiBizottsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

hozzájźtru|Zs. N. A. magánszemé|y részérea Budapest VIII.,Pľáter u. 30-32. szám a|atti
35696l0lV57 brsz-Íl épületben kialakított tercmgaŕzsban a 7. számű gépkocsi-beá||őra,
hatźlrozatlan idejű bérleti szeruodés megkötéséhęz 30 napos felmondási idővel 6.406'Ftlhó + Áfa bérleti díj mellett.

2.

a béľleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljara szolgá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)

számű Budapest Józsefuarosi onkormanyzati rende|et 14. $ (2) bekezđéseaIapján a
leendő bérlő a béľletiszerzođésmegkötését mege|ózoen a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő ĺlsszeget óvadékként fizessen meg.

3.

az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gtiő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) száĺrruBudapest Józsefuáros onkoľmányzati ľendelet
17. $ (5) c) pontja alapján eltekint a kozjegyzo elotti egyoldalú kötelezettségváI|alő
nyi|atkozat megtételétől a bérleti díj méľtékéretekintettel.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hattnidő:Z}l 3. decemb et 27 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 201'4. 01. 20.án megktitésľekeľült
További intézkedést nem igényel.

a

szerződés.

109

Z. J. magdnszeméIy fedett teremgardzsban Iévő 19. szdmú gépkocsi-bedlló
bérbeaddsóra irĺźnyulókérelme a Budapest VIII.' Prĺźteru. 30-32. szĺÍmalatti
ingatlanon
1439120|3. (xII.20.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.

hozzájźlru|Z. J. magánszemély tészétea Budapest VI[.'Pľáteľ u. 30-32. szám alatti
35696l0lV57 hrsz-il épületben kialakított teremgatázsban a 19. számű gépkocsi-beéiIőra,
hattĺozatlan idejiĺ béľleti szerződés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel 6.406,Ft/hó + Afabérleti díj mellett.

2.

bérleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az onkormányzat tulajđonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f0I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján a
leendő bérlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzoen a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3.

az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szolrgtiő helyiségek bérbeadásának
feltételeirőlszóló 35l20I3. (VI. 20.) számíBudapest Józsefuáros onkormányzatírende|et
17. $ (5) c) ponda aLapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségváI|alő
nyíIatkozat megtételétől a bérleti díj méľtékéľe
tekintettel.

a

s : polgármester, Ki sfalu Kft . tigyve zető ígazgatőja
Hatźridő:Z0 1 3. december 27 .

Felelő

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2014. 01. 17-én megkiitésľe került a szerződés.
További intézkedéstnem igényel.

N. E. bérbevételikérelme a Budapest VIil. keriilet, Vajdahunyad u. 23. szdm alatti
ijr e s ö n ko rmdny zati t uI aj do n ú p in c es zinti t úr o Ió-r e ke s z v o n at ko zlÍs d b an
144012013. (xII.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási

és PénzügyíBizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzáiárul a Budapest Vlll.'Vajdahunyad u. 23.

szám a|atti 35669/0lN19 hĺsz-ú,
összesen III m, alaptertiletíĺ pinceszinti raktaľhelyiségen beltil elhelyezkedő 19.
sorszámú, 3 mf a|apteľületrĺ taroló-rekesz bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével, N. E. magánszemé|y részéteraktźlrozźscéIjáĺa1.875,- Ft/hó
+ Afa bérleti łkozuzemi- és különszo|gáItatási đíjakösszegen.

2.

bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat fulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gáIó helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefizárosi onkormanyzatirendelet 74. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľletidíjnak megfelelő óvadék megťrzetésétváI|aljaa leendő béľlő.
a
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3.

az onkormányzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|játa szolgá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) száműBudapest Józsefuáros onkormányzati rendelet
17. $ (5) c) pontja a|apjźn eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségváIlaló
nyi|atkozat megtételétől a bérleti díj mértékéretekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatźniđő:2013. december 27 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2013. Ĺf. 20-án megkötésre keľült a szerződés.
További intézkedést nem igényel.

Javaslat a VĺÍrosgazddlkoddsiés Pénziigyi BizottsĺÍgtevékenységěhez sziikséges
tandcsadói tevékenységellótlÍsúra vonatkozó megbízlÍsi szerződések módosítlÍsúra
144Iĺ20t3. (XII.20.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy figyelemmel a2014. évi átmęneti
gazdźikodásrólszóló 52l20I3. (XII.19.) önkoľmányzatircndę|ęt 5. $ c) pontjában foglaltakľa
1.

2.

javasolja a polgĺĺrmesternek tanácsadói tevékenységellátásaľa vonatkoző megbizási
szerzodés meghosszabbítźLsát a Juharos Ügyvédi Irodával 2OI4. február 28-ig, nettő
250.000,-Ft+áfaĺhő, azaz nettő kettoszázotvenezer foľint+áfalhő megbízźsi díjért.
j

a a polgármesternek tanácsadói tevékenység e|Iátására v onatkoző megbizźsi
szerzőđésmeghosszabbítźLsátTeszársz Károllyal 2014. februáľ 28-ig, bruttó 140.000,avasolj

Ft/hó, azaz bruttő százne gyv enezeÍ foľi ntlhó me gbízási díjért.
a
J.

j

a a polgármesternek tanácsadói tevékenység e||átźstra vonatkoz ő megbízási
szerződés meghosszabbítźsźttKardos Eľdődi Zso|tta| 20|4. februar 28-ig, bruttó
avasolj

235.000'- Ft/hó, azazbnÍtőkettószázharmincötezer
4.

forint/hó megbízási dijért.

a polgáľmesternek tanácsadói tevékenységel|átására vonatkozó
megbízási szeruődés meghosszabbítását Gyenge Zso|t Attilával 20|4, februar 28ig, bruttó 5 6. 3 0 0. - Ft/hó, azaz bruttő tjtvenhatez er -hát omszáz forintlhő megbízási

javasolja
dijért.

5.

6.

javasolja a polgĺíľmesternektanácsadói tevékenység el|źtására vonatkoző megbizźsí
szerződés meghosszabbítását PomźĺziDaniellel 2014. februaľ 28-ig, bruttó 88.500,Ftĺhő,azazbrutĺőnyolcvannyolcezer-citszázf orint/Ilőmegbízásidíjért.

felkéľia polgármestert
mó do sítás ok a|áír ásár a.

a

határozat 1-5. pontja szerinti megbízási szerzodés

Felelős: polgármester
Határidó:2}l 3. decembeľ 3 1 .

1.1.1

Szervezési és Képviselői lľoda táiékoztatása alapján: A megbízási szerződések
meghosszabbítása a Bizottság diintés ének megfelelően megtłi rténtek.

A

Javaslat a Budapest VIil., Nap u. 7. és Budapest WII., Kisfaludy u..23.25. szúm
ZART ULES
alatÍi ingatlanok kötbérrendezésére
2l

201 4. (I. 1 3.) sz. Yáro

azdá,Jko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
s

g

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
a|aÍĹ,, egyezségi
1.) elfoeadja a Práter 6. Befektető és Ingatlanfejlesztő Kft.
',csődeljarás
oÁ-a,
valarĺlint a vagyonfelügyelőnek befizetett díj
ajźnlatát, mely szeľint a tőkekövetelés 13
I 00 %o-a megfi zetésre keriil.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 2014. január 20.

2.) a Pńter 6. Befektető és Ingatlanfejlesztő K-ft. ,,csőđeljárás a|aÍi,, |évő céggel szemben
lemond a fennálló maradék tőkeköveteléséről, valamint annak jaľulékairó|,továbbá a peres és
nem peres eljaľásokban meghaÍározott költségekĺől is.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 201 4. jarulár 20.
3.) felkéri a Kisfalu Kft-t, illetve annak jogi képviselőjét,hogy a döntését ismertesse _ azaz
fogadja e| az egyezségi ajźnlatot - a 2014. januĺíľ|4. napjźn megtartandő egyezségi
táľgyaláson.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2014. január |4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bíľósági tárgya|Lás elha|asztásľa keľült, a
Budapest Bank Zrt. nem fogadta e| az egyezségi ajánlatot. 201'4. május 20. napján az
egyezségi megállapodás aláírásra keriilt. Az ĺigy további intézkedéstnem igényel.
ravaslat,
3l

20| 4.

el nem érő

",',,"ľ:::é::;:ľ:;tr;!ľ;;;rťł;;ł:;,;:;";íff,,:;:;ľ:atúrt

(I. 1 3.) sz.

Váľo s g azdáůko dáls i és PénzĺigyiBizo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,pszichológiai

tanácsadás', tárgytlkozbeszeruési értékhatźrteI nem érő beszerzési

eljaľásban a B.E.E.D. Consulting Szolgáltató Betéti Tarsaság (székhely: 1133
Budapest, Kárpát u. 38., cégegyzékszám: 01 06 784094) ajánlaÍtevo aján|ata
érvényes.

1If

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014.január

2'

1

3.

a ,,pszichológiai tanácsadás', tárgyu kozbeszeruési éĺékhatártel nem érő beszerzési
eljáľást eredményesnek nyilvánítj a.
Felelős: polgármester
Határidó : 20I 4.j anuáľ 1 3.

3. a

határozat I.-2. pontja és a ,,legalacsonyabb összegű ellenszo|gá|tatás,, bíráIati
szempont alapjtnabeszerzési eljáľás nyertese B.E.E.D. Consulting Szo|gá|tatő Betéti
Társaság (székhely: 1133 Budapest, Káľpát u. 38., cégsegyzékszttm'.01 06 784094)
aján|ati ar | 224 000,- Ft+áfa.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđó: 201 4. j anuáľ 1 3.

4.

felkéri a polgármestert a megbízási szerzodés alźtírására.
Felelős: polgármester
Hatfuiđő : a szerzó đésa|áfu ásának 20 1 4. i anuáľ 1 5 .

A' Jegyzői Kabinet

tájékoztatása alapján: pľojektmegvalósításértfelelős szervezet a
nyeľtes ajánlattevővel a megbízási szerződés aláírásľa keľült, a szerződ,ésben vállalt
ktitelezettségeit a Bt. biztosítja.

ravaslat a ,,Tandcsadds _ megvdltozott munkaképességíímunkanélküliek szúmĺÍľa''
tltľgyli, ktizbeszeľzési értékhatúľtel nem érő beszerzési eljúrúseredményének
megúllapítlÍsdra
4 12014. (I.

13.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a

,,Tanácsadás - megváltozott munkaképességűmunkanélkü|iek számźĺĺď,tárgý
közbeszerzési értékhatźnteI nem érő beszeľzési eljarásban a BRAND Kozhasznu
Alapítvány a Tudatos Tarsadaloméľt (székhely: 3035 Gyĺingytispata, Fó ilt 59.,
ađőszám: 18278938-|-10) és a Kontakt Alapítvány (székhely: 1035 Budapęst, Varadi
S. u. 17. ađőszám..18095991-1-4I) ajźtnlattevő ajánlata érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó : 20 1 4. január

13

.

2. a

,,Tanácsadás - megvá|tozott munkaképességű munkanélkü|iek szźtmára tárgyű
közbeszerzési éľtékhatĺín
el nem éro beszeruési elj aľást eľedményesnek nyilvanítj a.
Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő:2014' január 13.
L13

3. a

határozat 1.-2. pontja és a ,,legalacsonyabb összegti ellenszolgáItatás,, bírá|ati
szempont alapján a beszęrzési eljárás nyertese a BRAND Közhaszĺ'(l Alapítvany a
Tudatos Tarsadalomért (székhely:3035 Gyongyöspata, Fő út 59., adőszźtm..
18278938-|-10) ajánlati ár I 922 700,- Ft (alanyi adómentes).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2}I4.január

4.

1

3.

felkéľia polgármestert a megbízási szerzođésa|źúrására.
Felelős: polgármester
Határidő : a szerzőđésa|áírtstnak 20I 4. j anuaľ 1 5.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: pľojektmegvalĺósításéľtfelelős szeľvezet. a
nyeľtes ajánlattevővel a megbízási szerződés a|áírásra kerĺilt, az Alapífvány a
sz

e

rz

ő d és b

en

vá

llalt

szo|gá|rtatáts át

b

izto s ítj a.

Kijzteľ iłlet-It as zndlati kérelme k elbír ĺÍlúsa
5

l

201 4. (I. 1 3.) sz. Váľos g azdá|ko dálsi és Pénzĺigyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 2 nem,0 tartőzkodás szavazattal)

1. A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszntůati
hozzájarulást ad - teljes díjfizetéssel- az alábbi ügyben:

Kozteľtĺlet-használó. kérelmező
Kozteľtilet-használat idej

e

:

-hasznáIat cé|j a:
Díjfizetés ütemezése:
Ko zteľül et -haszĺtiat helve :
Kti zteľül

et

:

MAřĺIR' Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soroksáľi tlt I21.)
20l4.januáľ 13.-2023.đecember 3 1.
hirdetőoszlop meghosszabbítás
negyedéves
1db
Mátyás tér
1db
Népszínhazu.22.
ldb
Népszínhazu. 28.
1db
Népszínhazu. 40.
1db
Népszínhazu. 59.
Nagyfuvaros u. 23. ldb
1db
KáIvátiatér 19.
1db
Népszínhazu.46'
1db
Práter u.58.
1db
Práter u. 60.
1db
Jőzseťu.52.
1db
Illés u. 2.
1db
Illés u. 8.

Felelős:polgáľmester
Hatfuido : 20I 4. január 13.

r14

f. A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
meghosszabbítás céljából igénybe vett
közteľület haszná|atttt' 2014. január l-jétől 20|4. januát 12-ig terjedő időszakľa

MAHIR Cityposter Kft. hirdetőoszlop
vonatkozóan.

ľelelős: polgármester

Határidő: f)I4.január

1

3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
a|apján: A ktizterület-hasznáIati engedéIy kiadásra keľüIt.

6l

A

20ĺ4.

(I. 1 3.) sz.

Váľo s g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 2 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy

Városgazdálkodási

hozzájátu|ást ad _ díjmentességgel - aza|ábbí iigyben:

Kĺjzterület-haszntiő,

kérelmező: Ete|t azÉletéľtKiizhasznú Alapífvány

Kĺj zteľiilet-haszná|at i dej e :
Kĺj ztenil et -hasznáIat cé|j a:

Kcjzteriil

et

köZtenilet-haszntiati

-hasznźiat he lye

:

Közteľülęt-haszĺá|atnagysága:
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014.január

1

(1039 Budapest, Lehel u. 15.)
20|4.januaľ |6.-2014. február 15.
ingyenes ételosztás
Teleki tér (Fiumei út éS Dobozí u. kozé eső terĹilet-FiDo
tér)
50m2

3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazd,átkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A kiizteriilet-használati engedély kiadásra keľiilt.

7 l20 1 4. (I. 1 3.) sz. Vá ro s g azdá.Jrko d.źls i és Pénzĺigyi

BŁotts ág határ ozata

(13 igen' 2 nem, 0 tartőzkodás szav azatta|)

A

és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy kozteľĹilet-hasznáLatí
_
díjmentességgel- az a|ábbi ügyben azza|, hogy az Önkoľmanyzat źL|ta|
hozzájárulźlst ad
Yárosgazdálkodási

megľendelt molinó a felújításidejére kihelyezésrę kęrĹil:

Kdztertilet-hasznźiő'kére|mezo: Zsigő

és Táľsa

Kft.

(6000 Kecskemét, Barka u. 15.)

KözterĹilet-haszná|atideje:

zUl4.januar 13'-zUl4.máľcius 3.

Kĺjzteľület-hasznáIat

építésimunkaterület
Horánszky u.26.

cé|ja:

Közterület-hasznáIathelye:

Kĺjzteriilet-haszĺá|atnagysága: 25m"
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. ianuáľ 1 3.

1L5

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdátkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásra került.

8

/20 | 4. (I. 1 3.) sz.

g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 2 nem,0 tartőzkodás szavazattal)

Város

A

Yárosgazdéĺlkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájárutást ad - díjmentességget - az alábbi ügyben azza|, hogy az onkormanyzat á|tal
megľendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre keľül:

Közteriilet-haszĺáIő,kérelmező: Zsigő

és Társa

Kft.

(6000 Kecskemét, Barka u. 15.)
27.-z}I4.januaľ 3 1.
építésimunkaterület (ablakcseľe)
Hoľánszky \."26., Krúdy Gyula u. 10.
36 m" - 36 m"

Közterii1et-haszná|atideje: L)I4'januar
KözteľĹilet-haszná|at
KöZteľtilet-haszná|at
Közterület-haszné]at

céIja:
helye:

nagysága:

Felelős: polgármester
Határiđo: 20I 4. j anuáľ 1 3.

A

Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodásĺ lľoda tájékoztatása
alapján: A közterület-használati engedély kiadásra kerůilt.
Tulajdonosi hoadjltrullts, a Budapest VIII. ker. Hungdria krt.2-4. 1n,ĺÁv laĺĺĺtelep)
e l e ktr o m o s h lÍ l ó zat dn a k át ép ítés e kti zt e r iil e t i m un k ĺÍih o z

9 120|4. (I. 13.) sz.

Város gazdálkodási és Pénzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság úgy dönt, hogy Kisfalu Kft. részére,a Budapest
VIIII. keľ. Hungária kľt. 2-4. (MÁv lakótelep) elektromos hź./lćlzatá.ľrak átépítése
közterületi munkáihoz sztikséges tulajdonosi hozzájźtruIását megadja

a

következő

feltételekkel:
Ügyiľatszám

:

t6-L629l20I3.

Kérelmező: Kisfalu Kft., tervező: Puski István.
Helyszínek: Budapest VIII. Szemafoľ u. (hĺsz.:38818/15) aszfalt jźnda, bekötéseknél
s al é ri ntett,
(hĺsz.:388I8l20)
aszfalt jźlrda, burkolatbontással
Budapest VIII. Lokomotív u.
érintett'
Budapest VIII. Tbiliszi (volt Vagon) tér (hĺsz.:388l8l24), (hĺsz.: 38819/11)
aszfa|t jttđa,bekötéseknél keresztező iltpźllya' burkolatbontással érintett.

ker esńező,űtp á|y a, burko

Tźrgy:

l

atb ontás

Tulajdonosí hozzájánllá1 a Budapest VIII. ker. Hungaľia krt. f-4. (MAV
l akótelep) el ektľo mo s há|ő zatáĺak átépítésekĺj zterül eti munkáiho z.

Helyreállítási kötelezettség :
- a buľkolatbontással érintett járda teljes szélességébenés réteeľendjében.útpálva bontási
szélességébenés teljes rétegrendjében töfténő végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínételkert.ilő útvonalat jő|Iáthatőan jelzĺk,
1.1.6

- közterületek

alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat,
a burkolatbontás várhatő idól.artamárőI,

- jól láthatóantájékońatják az úthasználókat

- kotelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő helyreáIlítására,
- aberuházó és kivitelező ktjzösen 5 év sarancitLt vállal a helvreállított burkolatéľt.

Egyéb kikĺjtések:

- Az

engedélyes ) a kivitelezés területén éľintettközműtulajdonosoktól
(kozműszolgáltatóktó1), azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
lJatáridő 201 4. j anuár 1 3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési lJgyosztá|y LétesítményüzemeltetésĺIroda

tá,jékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kiizútkeze|ői-hozzájáľulások kiadása megtiirtént.

Javas lat gép ko

cs i.

bedlló

b

ér b e adds úra

|0 12014. (I. 13.) sz. Váľo s gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartĺĺzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezis. M.

2.

3.

részérehatźrozatlan idejű bérleti szerzőďés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Bé|a u.|7. szám alatti 34853 hľsz-útelken kialakított gépkocsi-beáIlőra, 30
napos felmondási idővel 6,368,- Ftihó + Áfa + infláció méľtékebérleti díj mellett.
Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkormĺínyzati ľendelet 13. s (2)bekezđésealapjan a béľleti
szerzőđéshatá|yba lépésénekfeltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelo összegű
óvadék megfizetése.

Az59l20I1. (XI.07.) szźmu onkormanyzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba fogIalásátőI, a
bérleti díj mértékéretekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. jánuar 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrő| az értesítéstmegküldték 2014.
január 16.án, a béľletiszerződés 20|'4. febľuár 7. napján aláírásra keľiilt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

A Nívó Fodrósz Szövetkezet bérleti díj felülviagúlati és szerződés módosítlÍsi kérelme
a Budapest WII. keriilet, Baross utca 79. szdm alatti helyiség vonatkozlÍsdban
11 / 201

4. (I. 1 3.) sz. Vá ro s g azdáI.ko dáls i és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dtlnt, hogy:

1.r7

1.) Itozzlźjárul a Budapest VIII. kerület, Baľoss utca 79. szám alatti 35533l0/Al4 hrsz-u,
44 m. alapteĺületiĺ, utcai bejárat,ú', füldszinti, önkormányzati tlJlajđonúnem lakás célú
helyiséget bérlő Nívó Fodrász Szövetkezet részérea bérleti szęrzođésmódosításához, és
abérleti díjának z}I4.január 1. napjától 44.361- Ft/hó + ĺfa * kiiziizemi díj összegen
történő me gźi|apításáho z.

2.)

nem tekint el a bérleti díj inflációs emelésétől 5 éven keľesztiil, egýttal úgy dont, hogy a
bérleti szerzőđés1.) pont szeľinti módosítása esetén a bérleti díj következó infláciős
emelésénekidőpontj a 20 I 5 . j anuĺĺľ.

3.) abérleti szerzőđésmegkötésének

feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában áIló nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f013. (VI. 20.)
szźtmu Budapest Józsefilaľosi onkormanyzati rende|etz4.s (2) bekezđése,valamint a !4.
$ (7) és (4) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
továbbá a 24. $ (2) bekezdése c) pontja a|apjźn koi1egyző előtt egyoldalú
kötel ezett s é gvál lal ás i ny ilatko zat aláít ását vál alj a a b érl ő.
1

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 201 4. január 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben előíľt hatáľidőn belül nem keľült
megkłitésľea bérleti szerződés. További intézkedéstnem igényel.

A Stonehill Hungary Kft. béľbevételikéľelmea Budapest VIII. Futó
12 l 20

1'4. (I. 1 3.) sz.

u. 3. szdm alatti

iiľ es ö n ko r m úny zat i h e Iy is ég v o n at ko zlÍs db an
Váľo s gazd álko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzá.iárul a Budapest VIil., 35579/N5 he|yrajzi
Budapest VI[.'Futó

szźlmon nyilvĺíntartott,teľmészetben a
u. 3. szám alattta|á|hatő,f5 m" alapteľületl.ĺ, tires, önkormányzati

tulajdonťl, utcai bejáĺatu, ftjldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásĺáhozhatározott,5
éves ídol.artamta 2018. decembeľ 31-ig a StonehillHungary Kft. részére,iroda
(munkafelvevő) céljara,24.587,. Ft/hó, + Áfa béľleti+koňlzemi- és ktilcin szolgáltatási
díjak összegen.

2.) a béľleti szeruođésmegkötésének feltétele, hogy

az onkoľmányzattulajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtmű BuđapestJózsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezďése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|tńrását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határíđő:201 4' január 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľendeletben előírt határidőn belül nem keľült
megkiitésre a bérletĺszerződés. További intézkedéstnem igényel.

1L8

A Nívó Fodrdsz Szövetkezet béľleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítlźsikéľelme
a Budapest VIII. keriilet, Jóaef krt. 77-79. szúm alatti helyiség vonatkozlÍsdban
Í3 120|,4. (I. 13.) sz. Yáros gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzQiúrul a Budapest VIII. kerĺilet, József krt.77-79. szám a|atti 3680I/N3 hľsz-ú,
68 m" alapteľületű, utcai bejtlrat,ű, fĺjldszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Nívó Fodľász Sz<ivetkezet tészérea bérleti szerződés módosításához, és
a bérleti díjának 2014.januaľ I. napjátő| 96.255,- Ft/hó + Áfa * kiizüzemi díj összegen
töľténő me gá||apítźtsához.

2.)

nem tekint el a bérleti díj inflációs emelésétol5 éven keresztül, egýtta| úgy dönt, hogy a
bérleti szerzódés 1.) pont szerinti módosítása esetén a béľleti díj következő inflációs
emelésénekidőpontj a 20 I 5 . j anuár.

3.) abérleti szerzóđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljaľaszo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkormźnyzati rendelet 24.s Q) bekezdése' valarnirĺ a 14.
$ (7) és (4) bekezdése alapján 3 havi béľletidíjnak megfelelő óvadék megfizetését,
továbbá a 24. $ (2) bekezdése c) pontja a|apjáĺ kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyilatkozatalźńrásźúváI|a|jaabérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatariđő: 2014. január 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľendeletben előíľt hatáľidőn belül nem keľĺĺlt
megktitésre a béľletiszerzíĺdés.További intézkedést nem igényel.

A.

14

/

Sz.

és A. Sz.

kiskoľťłtulajdonosok kérelme a Budapest VIII. Jóaef krt. 58.
szdm alatti iires önkormónyzati tulajdonú helyiség faldra szeľelendő
klímab eľ en dezés e n g e déIy ezés ére

A.

2014. (I. 1 3.) sz. Vá ro s g azdáIko dási és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35637l0lNĹhe|yrajzi számon nyilviíntartott, természetben a
Budapest VIII.,Jĺózsef kľt. 58. szám alatt ta|á|hatő, 92 m. alapterÍiletrĺ, üres,
onkormĺĺnyzatitulajdonú, udvari pinceszinti nem lakás célúhelyiségutca fronti belső
fa|ánakl m'-es részénelhelyezendő k|ímabeľendezésküttéri egység felszeľeléséhez
hatttrozatlan időre, 15 napos felmondási idő kikötésével, A. Sz. A. é. Ą Sz. kiskorú
tulajdonosok (képviseletében eljáró A. Y.) részére,4.000,. Ft/hó + Afa béľleti+
kozilzemi- és külön szo|gá|tatási díjak ĺisszegen.

1,r9

2.) A bérleti szeľződésben ľögzíteni kell, hogy A. Y. a kiskorúak törvényes képviselője
készfizetokezességetvtl||alamegáIlapítottbéľletiđíjmegťlzetésére.

3.)

A

helyiség bérbevétele,valamint a bérlővel kötött szerzőđésmegszűnése esetén a
helyiség eredeti állapotának visszaá'||ítási költsége abér|ot terheli. A klímabereĺdezéshez
szükséges elektľomos ellátását, valamint a lecsapódő viz elvezetését a kérelmezők
tulajdonában á1ló ingatlan vezetékĺendszerénekterhére és a kérelmezok koltségere kell
elkészíteni.

4.) a béľletiszerzođésmegkötésének feltétele, hogy 3 havi

bruttó béľleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetésétvállaljfü a leendő bérlők.

5.) eltekint akozjegyző

előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló
béľleti díj mértékéľetekintettel.

nyilatkozat e|készitésétőla

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. jarulár 20,

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 201.4. 02.
keľiilt. További intézkedéstnem igényel.

lĺ-éna béľletiszerződés

megkiitésre

Popal Abdul Qayum egyéni vdllalkozlj bérbevételikérelme a Budapest WII. keriilet,
Üam fu 66/A. szdm alatti iires, önkormĺÍnyzati tulajdonú nem lakás célĺihelyiségre
gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazattal)

15 120|'4. (I. 13.) sz. Váľos

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a BuđapestVIII.,
36274ĺ0ĺN5he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetbęna Budapest vIII.,Üilői űt 66/A.
szám alatt ta|źihatő, 83 m' alapterületű, üres, önkormányzati fi:Jajdonú, utcai bejáratiĺ
ftjldszinti helyiség bérbeadtsźůlozPopal Abdul Qayum egyéni vtů|alkoző részére,
szeszmentes vendéglátás (gyros, pizza aľusítás, büfe) céljáľa.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatő
Hattríđó:2014. január 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t4. 0I.Zl-én írásban éľtesítéstkĺildtek. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil., MdtyĺÍstér 7-8. szdm alatti telekingatlan béľbeaddsdra
kiírt p dly ózat eredmény ének meg dllapítĺźsdra
16 l 20|'

4. (I. 13.) sz. Váľo s g azdá|ko d,áls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.20

1) a Budapest

VIII., Mátyás tér 7-8. szźm aIatti, 35295 hĺsz-ú'1569 m2 alaptertiletú

telekingatlan bérbeadásáľa kiírt páIyázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

2)

apáIyázat nyertesének azo|ajtry otthonokat nyilvanítja. Elfogadja az ajárllatban tett havi
neÍÍof53.350,- }.t bérleti dijat, határozatlan idejű, a bérleti jogviszony megkötése mellett,
30 napos felmondási idővel, az ajźn|ati biztosítékkéntmegťtzetett 896.685,= Ft és a 3 havi
965.f64,- Ft óvadék közötti összeg megfizetés mellett.

3)

felkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. jaruár 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrő| az értesítéstmegküldték 2014.
januáľ 16-án. A béľleti szerződ'és a|áírásra került 2014. febľuáľ 5. napján. M íiw
további intézkedést nem igényel.

B udap e st Jó a efv dr o s i Refo r mdt us E gy h lÍzkö a ég b ér I eti díj ún a k aI ac s o ny a b b
összegen történő megdllapítlÍsikéľelmea Budapest WII., Kisfuvaros a. 11. szóm
aI atti ii n ko r mdny zati t uI aj do n ú h e lyis ég v o n at ko zlÍs úb an
17

120|4. (I. 13.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(11 igen' 3 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárula Budapest Józsefuáľosi Refoľmátus Egyházközség tészérea Budapest
vIII.'35100l0lN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII.,Kĺsfuvaľosu. 1l.. szám a|atti' 103 m2 alapteľületű, utcai bejtratÍĺ, ftjldszinti nem
lakás célúhelyiség tekintetében a bérleti díj mindenkori kĺjzös költség <isszegének
megfelelő összegű bérleti díjon történő megállapításához, amely a határozathozata|
időpontjában 25.830, . Ft / hó'+ Áfa.

2.)

egyebekben .fenntartiaaYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

I4|7l20I3.

(X[.

16.)

számu határozatában foglaltakat azza|, hogy az onkormanyzat tu|ajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szźl:ľľuĺinkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésébenfoglalt béľletiszerződés
megkĺltésérevonatkoző hatándóket jelen hatźrozattől szóló éľtesítés
kézhemételétolkell
számítanl.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 201 4.január 3 1.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 20|4. 02. 27-én a bérleti szerződés megkötésre
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

12r

Szerencsejdték Zľt. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. Népszínhdz u.
3I. szĺźmalatt bérelt nem lakds céIjĺźraszolgĺÍlliiizlethelyiség vonatkozlÍsdban
18

ĺf0|4.

(I. 1 3.) sz.

Váro

A Varosgazdálkodási

s

g

azdá|ko dás i és Pénzii gyi Bizo tts ág határ ozata

(l5 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem

jfulllhozzá a Szerencsejáték

Zrt. bérlő által bérelt Budapest YIII. kerii|et 3477610ĺN3 helyra1zi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Népszínház u. 31. szäm alatt talá|hatő, 78 mf alapterületű,
önkormányzati tulajđonú,utcai, foldszinti nem lakás célúhelyiség béľletidíjának a
csökkentéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiďő :20 I 4. j anuár 20

.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyfelet 20|4.01.

17-én írásban éľtesítettéka

határozatrőI..

A Porsystem Kft. bérleti díj törlési kérelme a Budapest VIII. keriilet, Szigony

u. 3-5.

szdm alatti helyiség vonatkozlÍs ĺÍban
Í9 12014. (I. 13.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(l5 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkođásiés PénzügyiBizottságúgy

dönt, hogy

1.

hozzúidrul a Porsystem Kft. által béľeltBudapest VIII. kerĹilet, Szigony u. 3-5. sztlmalatÍi
35728lflN538hľsz-ú, I44m. alapteľületű, utcai bejtratí, Íöldszinti, önkoľmányzati
tulajdonú nem lakás célri helyiségnek a2013. május 01. - június 30. közötti iđoszakraa
bérletĹ és ktjztizemi díj töľléséhezbruttő 266.080,- Ft ĺisszegben, azzal a feltétellel, hogy
a határozat kézhęzvéte|étő| számított 8 napon beltil a bérlő ügyvéđá|ta| ellenjegyzett
teljes bizonyító erejű magánokiratban (előteľjesĺésmelléklet) nyilatkozik aľról, hogy az
onkormányzatta|, illetőleg a Béľbeadóval szemben semmilyen jogcímen - így különösen
káľtérítésvagy jogalap nélküli gazdagodás címén_ igéný nem érvényesít,illetőleg aľról
az előteľjesztéshęz mellékelt megállapodás aláításával kifejezetten lemond.

2.

felkéri a Kisfalu Kft-t az előteľjesztéshez mellékelt megállapodás megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatźlrídő: 20 l 4. január 3 I .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2014. 01. 17-én íľásban értesítéstküIdtek a
határozatrĺól' megállapodás nem került aláíľásľa a volt bérlő részérő|.A hátľalék
behajtására jogi intézkedésttirtént.
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A Budapest VIil., Nap

utca

szdm alatti lakds elidegenítésével
kapcsolatos vételúrés eludltsi ajónlat jóvúhagydsa

20

/

201 4. (I.

13.

) sz. Váro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(0 igen, 15 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alźtbbĺhatźttozatijavaslatot
nem fogadja el:

hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásbąn o ..................helyrajzi számon nyilvántartott,
...szám alatti,63 m. alapterületíĺ lakńs
természetben a Budapest WII., Nap utca

bérĺője részéreaz eladási ajánlat kilĺüldéséhez,a 33/20]3. (t4I. 15.) onkormányzati rendelet
meghatározottak szerint, az
19. s O bekezdése alapján, osszkomfortos lakás értékesítésére
érték
50 %-ával megegyező
elkészüĺtforgalmi értékbecslésbenmegálĺapítottforgalmi
összegű, 5'670.000,- Ft-os vételór kÓzlése mellett'
Felelős :Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Hatfu idő :20 I 4 . január 20 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrő| az éľtesítóstmegküIdték 2014.
januáľ 16-án. Az ügy további intézkedéstnem igényel.
Javas

lat,S zervezeti

reformo k a Józs eÍv dros i o n kormdnyzatndl, tdrgy ú
k ö zb e s ze ľzés i e Ij dr ds aj dn l att ételi fe l h ív lźs d n a k m ó d o s ítlÍs dľ a

gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(1ĺ. igen, 3 nem, |. tartőzkodás szavazatta|)

2|' 12014. (I. 13.) sz. Váľos

A

Yáĺosgazdálkodási

és PéĺtzugyiBizottsźtg a

,,Szervezeti reformok

onkormányzatnál', tźrgyúktjzbeszerzési e|járásban úgy dönt, hogy

I.

ą Józsefvárosi

a 20I3lI53

sztlmu Kozbeszerzési Értesítőben, 24038120|3 iktatószámon megjelent
kozbeszerzési eljĺáľást megindító felhívást az előterjesztésben, valamint az alábbiak szennt
módosítja:
II.I.7) pontja szerinti I. rész elnevezése szervezetfejlesztési tanácsadás,
II.3) pontja szerinti befejezés hatáľideje 2014. november 30. napja,

III.2.3) pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó

követelmények pontos ítása a szewezeti specifikumhoz igazítva,

Iv.2.|) pontja szerinti ajanlatok értékelésiszempontját az
le

ge l őny<i s

összességében

ebb aj źn|at_r a

rf3

Szempont

Súlyszám

netÍőajánlatiár
60
szakmai taľtalom
40
S zakmai aj tlrĺattal szembeni elvĺírások
Kockázatokľa adott válaszok
Bírálati szempontok
Felelős: polgármester
Határidő: z)I4.január

1

3.

2. fe|kéri a jegyzőt

és a polgármesteren keľesztül felkéľiaz Ész-rcpn Kft-t az
előterjesztésben és ahatátozatban szereplő módosítások szakmai' valamint kilzbeszerzésijogi szempontból ttjrténő maľadéktalanátvezetéSéľe,a módosítás megjelenésére és egyéb
szükséges intézkedésekmegtételéľe.
Felelős : polgármest er, jegyzo
Hataľidő: 20|4.januáľ 1 3.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: intézkedett az aján|attételi felhívás
mĺódosításáľól és annak megielentetéséľől2014. januáľ I7-én, mely a Kiizbeszeľzési

Éľtesítőbenmegi elent.

A Budapest WII. kełiilet Rákłiczi |it ......
..... szdm alatti ingatlanra
jogróI
vonatkoaí elővlÍsúrlúsi
való lemondtÍs
zÁnr tjĺns
s g azdáůko dás i és Pénzü gyĺ Bizotts á,g határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

23 12014. (I.20.) sz. Yáľo

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuaľosi onkoľmányzat, a ....
.. hĺsz-ú,teľmészetben a 1081 Budapest,Rtkőczi ilt
szám a|aÍI talá|hatő 65 m2 alapterülettĺ ingatlan tekintetében, tovźhbá a
9.600.000 Ft-os vételar ismeretében, G. G. J. eladó, továbbá M. I. és M. H. E. vevők köztjtt 2013.
december 05-én kötött adásvételi szerzőđéshezkapcsolódó elővásarlási jogával nem kíván élni.
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő:2014. január 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztáiy Gazd,áIkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A fentebb megnevezett ingatlan tekinetében a tulajdonjog bejegyzésrőI szólĺó
batározatot a Budapesti 1. Számú Földhivata|2014. március 18.ĺ keltezéssel megküldte
az onkormányzat részéreis.

124

Javaslat a ,,Virúgtartó oszlopok gyórtúsa és telepítése,, tdrgyú, kijzbeszerzési
értékhatdrt el nem érő beszerzési eljóľlÍs eľedményénekmegdllapítlźsdľa
2412014. (I.20.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

a,,Yiráglartó oszlopok gyártźsaés telepítése,,tátgyu,kozbeszerzési értékhatáľtelnem
érő beszerzési elj aľást eľedményesnek nyilvánítja.
Fe1elős:polgáľmester
Határidő: 2014. jaĺuár 20.

2.

a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,, bírźiatiszempont a|apján a beszerzési
eljarás nyeľtes ajanlattevője a HIVICO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:
2600 Yác, Alsó utca 68., cégjegyzékszá'm: 13 09 160776, ađőszám: 12201'033-2-|3)
ajtn|attevo, elfogadott aján|ati ára nettő 3.930.000 Ft+AFA.
Felelős: polgármester
Hataridő: f0l4. január 20.

3.

ahatározatZ. pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt a vá||a|kozźsi szeľződés a|áirásźlra.
Felelős: polgĺĺrmester
Határiđő: 2014. február 12.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetésilľoda
tájékoztatása alapján: A virágtartó oszlopok 2014. áprĺlis 15.ére telepítésľekeľiiltek. A
Jĺizsefvárosi Kiizteľĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 2014. május 8-án
e|v égezte a növ ényzet telepítését.

A ,,róaefvúrosi onkoľmdnyzat ľészéľeközteriiletfejlesztési koncepció készítése,,
tórgyú, kijzbeszerzési értékhatdrt el nem éľőbeszerzési eljdrds eľedményének
megdllapítása

25 l20 1 4. (I.20.) sz. Vá ľo s g azdá.Iko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata

(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a) a ,,Jőzsefvárosi onkormányzat részéteköztertilet fejlesztési koncepció készítése''
t?,eyÍ,, kozbeszerzéSi értékhattńel nem érő beszeľzésieljaľásban az EpítészStudió
EpítészTervező és Szaktanácsadó Kft. (1016 Budapest Kĺisztina krt 7I V. 12)
ajtn|attevo, az ADI STUDIO ÉpítészetiKft. (1029 Budapest, Tamaľa u. 6.) ajánlattevó, a
Hetedik Múterem Kft.(l 111 Bp. Bertalan L. u. 19.). ajáĺ,iattevo ajźn|ata érvényes.

L25

b) ADI STUDIO Epítészeti Kft. (1029 Budapest, Tamara u. 6.) Ąán|attevo, a Hetedik
Miiterem Kft.(l111 Bp. Bertalan L. u. 19.). ajánlattevő ajźtn|ati ára arenđelkezésreálló
feđezetetmeghaladja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I4. jaĺuár 20.

2. a ,,|egalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' bíráIati szempont a|apjźn a beszerzési
eljárás nyertese azÉpítészStúdió ÉpitészTervezőés Szaktanácsadó Kft. (1016 Budapest
Kĺisztina krt. 7I v. 12, cégegyzékszám: 01 09 Í]2438, adőszźtrn:24329284-2-4l),
ď1án|ati ára: 4.700.000,- Ft +AFA.
Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4. január 20.

3. ahatźrozat2. pontja alapjźtn felkéri a polgármesteľt

a tervezési szerzodés a|áítására.

Felelős: polgármester
Határiđo:f0I4. január 23.

A Váľosfejlesztési és Főépítészi|Jgyosztźiytájékoztatása alapján: A ktizteľület fejlesztési
koncepció készítésére
kiírt beszerzési eljárás eľedményénekmegállapításárĺól a Bizottság
egyhangúan diinttitt. AzEpítész stúdió É)pítészTervezőés Szaktanácsadó Kft. nyújtotta
be a legalacsonyabb tisszegű ajánlatot.

Ennek eredményekénttervezési szerződés keľült aláírásra 201'4. január 24.én, me|y
azonosítója 49l20l4.

Kö zter iilet-

h as zn

ól ati kére Ime k e lb ír úlós a

26/20|4. (I.20.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzügyĺBizotts ág határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

1. A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

közteľület-hasznźůati
hozzájáĺulast ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azzal, hogy az onkoľmányzat
által megľendelt molinő afe|ifiítás idejére kihelyezésre kertil:

KözterÍilet-hasznźiő.kére|mező: Pedrano CRD Kivite|ező Kft.
(1082 Budapest, Pľáteľ u.29lA.)
Köztertilet-haszntiat
Ktizterület-hasznáIat

ideje:
céIja:

Közteľiilet-hasznáIathelye:

Kozterület-hasznźiatnagysága:
KözterĹilet-hasznáIat

helye:

Közterület-hasznźiatnagysága:

20|4. jaĺnár 20.-2015. szeptember 30.
építésimunkaterület

Nagýemplomu.ZL-31la.járműfoľgalmiľész
48 m,
Nagýemplom u. 22-30/a. jźltda
200 m"

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. ianuár 20.
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2. A

Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
Pedrano CRD Kivitelezó Kft. építésimunkaterĹilet céljából igénybe vett kĺjzterĹilet
haszná|atát f0 I 4 . j anuaľ 1 6-tó l 20 I 4 . január I 9 -íg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. janufu 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási lroda táiékoztatása
alapján: A közterĺilet-használati engedély kiadásra keľĺilt.
Tulajdonosi hozzlÍjdrullÍs, a Budapest VIII. ker. HunglÍria krt.2-4. (voh
kö zv il ltg ít lt s i h tźló zat ón a k dt ép ítés e k ö zt e r ił l e t i m u n kdi h o z

27 12014. (I.20.) sz.

iWív futep)

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Kisfalu Kft. részére,aBudapest
VIII. ker. Hungáľia krt. f-4. (volt MÁV telep) kön,i|ágítálsi hálózatának átépítése
köztertileti munkáihoz sziikséges tulajdonosi hozzájźru|ását megađjaa kcjvetkező
feltételekkel:
Ü gykatszám:

7 6-1 627

/20 13

.

Kérelmező: Kisfalu Kft.'teruęző: Püski István.
Helyszínek: Budapest VIII. Szemafor u. (hľsz.:38818/15) aszfa|t jfuda, betáp|áIásĺá|

a

keresztező utptůya, burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Lokomotív u. (hĺsz.:38818i20) aszfa|t jáĺđa,burkolatbontással

érintett.
Budapest
betonlap

Tárgy:

j

VI[.

Salgć;tarjźniutca (hĺsz.:38836l2)) páratlan oldali aszfalt és

ĺírda,buľkolatbontással érĺntett,

Budapest VIII. Tbiliszi (volt Vagon) tér (hĺsz.:388I8l24), (hľsz.: 38819/11)
aszfa\t jttrda,betáp|á|ásná1 a keresńezo iltpá|ya, burkolatbontással éľintett.
Tulajdonosihozzź!źľ:ulás,a Budapest VIII. keľ. Hungaľia kľt. 2-4. (volt ľĺÁv
telep)kozvi|ágítźtsihźůőzatźnakátépítésekozterületimunkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :
- a burkolatbontással érintett jáľda teljes szélességébenés réteerendjében. útpálya bontási
szélességébenés teljes rétegľendj ében történő végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínételkerülő útvonaIat jól láthatóan j e|zík,
- köZtertiletek alatt és felett, bontott, nem iizemelő oszlop, kábel, vezeték, védocső nem
maľadhat,

- jő|Iáthatőantétjékoztatjtkaz úthasználókat, a buľkolatbontás vźthatő időtartaffIáÍőI,
- kötelezi akivíte|ęzőt a buľkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreźilitására,
- aberuházó és kivitelezókozosęn 5 év garancittt'váI|aI ahe|yreá||ított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes ) a kivitelezés területén érintett közműtulajdonosoktól
(közműszo1gáltatóktó1), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kéľ,
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Felelős: polgármesteĺ
Hatáľidő: 201 4, január 20.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési ÜgyosztáIy LétesítményüzemeltetésiIľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és kiizútkezelői.hozzájálrulások kiadása megttiľtónt.

A Budapest VIII., Pľdter utca 37. szdm alatti, 36291/0/A/3 helyrajzi szómú,
hatĺÍľozatlanidőre szóIó bérleti joggal terhelt nem lakds céIjdra szolglÍllíhelyiség
elidegenítése
azdá|ko dáls i és Pénzĺigyi B izotts ág hatáłr ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

28 l20| 4. (I.20.) sz. Váro

s

g

A

Yárosgazđálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlannyilvántaľtásban a 3629Il0lN3 he|yrĄzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII., Práter utca 37. szám a|atti, 40 m' alaptertiletű, Ítildszinti, műhelyhelyiségre vonatkozó
eladási ajánlat bérlló részéretĺjľténőmegktildéséhez, a vételárnak, az e|készult forgalmi
értékbecslés,valamint a32l20I3. (VII. 15.) szćttľĹĺönkoľmĺínyzati rendelet a|apjćn a forgalmi
éľték100 oÁ-ában, azaz 5.200.000,- Ft ĺisszegben tclrténő kozlése mellett.
Felelős :Kisfalu Kft . lůgyvezető igazgatőja
Hataĺíďó :20I 4. január 27 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A batározatrő| az éľtesítéstmegküldték 20|'4.
január 23-án. Az adásvéte|i szerz(jdés aláírásľa keriilt 2t14. február 13-án. Az iigy
további intézkedéstnem igényel.

A Budapest WII., SzentkiľlÍIyi utca
elideg enítésével kap cs
29

/f0I 4. (I.20.)

szdm alatti lakds
olatos ételóľ és eladĺÍs i aj dnlat j óvdh agy ĺts a
v

sz. Váľo s g azdá,|ko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bízottság úgy dcint, hogy hozzźĄźtru|az ingatlana .................helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
....szám alatti,|'49 m2 alapterülehĺ lakás bérlője részérę
VIII., Szentkiľályi utca
az elađásiajźnLat kiküldéséhez,a 3312013. (VII. 15.) cinkormźnyzati rendelet 19. $ (1)
bekezdés és (2) bekezdés c) pontja alapján, a }IVT III. terĺileten elhelyezkedő komfortos lakás
meghatarozottak szerint, az e|késnjlt forgalmi értékbecslésbenmegállapított
értékesítésére
érték
100 %o-ávalmegegyező összegű, 33.680.000'- Ft vételár kĺjzlésemellett.
forgalmi
nyilvaÍItaľtásban

Felelős Kisfalu Kft . ĺjgyv ezeto igazgatőja
Határido :20I 4. január 27 .
:

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A határozatrő| az értesítéstmegkiildték 20|4.
januáľ 23.án. A béľlő hosszabbítást kéľt.Szeľződésktitésrenem jelentkezett.

128

A Nívó FodrĺÍszSzövetkezet bérleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítlÍsi kérelme
a Budapest VIil. keriilet, Horvdtlt M. téľ5. szdm alatti helyiség vonatkozlÍsdban
30 l

20| 4.

(I.

20.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dási és P énzĺigyĺ Bizo tts ág batár ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hoza?iúrul a Budapest VIII. keľiilet, Hoľváth M. téľ5. szám a|atti 35547l0lNI7 hĺsz-ú,
86 m" alapteriiletű, utcai bejźtratű, foldszinti, önkormányzatí tulajđonúnem lakás célú
helyiséget bérlő Nívó Fodrász Szcivetkezet részétea bérleti szerződés módosításához, és
a bérleti díjanak z}L4.januaľ 1. napjától ĺ34.794,- Ftlhó + Lfat ktizüzemi díj összegen
történő megállapításához azzal a feltétellel, hogy a bérlő fennáIlő tartozását ahatározatrőI
szóló éľtesítéstkövető 8 napon belül fizesse meg.

2.) abéľleti szerzőđésmegkötésének

feltétele, hogy az onkoľmáĺyzat fulajdonában ál1ó nem
lakás céljaľaszolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 24.$ (2) bekezđésd) pontja,
valamint a 14. $ (7) bekezdése a|apján 3 havi béľletiđíjnakmegfelelő óvadék
megfizetését, tovétbbá a f4. $ (2) bekezđésec) pontja a|apjźnkozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalásinyi|atkozata|áirásátvá||a|jaabérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. jaĺuát 27.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A renđeletbenelőíľt határiđőn belül

nem kiitötte

meg a szeľződést. További intézkedéstnem igényel.

A FIKASZ Bt. tovdbbi I0 évre tiirténő bérleti szerződěsének hosszabbíttÍsikéľelme a
Budapest VIil. Lujzo u. I/C saÍm alatti önkormónyzati tulajdonú helyiség
vonatkozlÍsdban
31 l

20| 4. (I.2 0.) sz. Vá

A Viíľosgazdálkodási

Bizotts ág határ ozata
igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

ro s g azdá|ko dálsi és P énziĺgyi

(ll

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul

a Budapest VIII., 35359/N2 helyrajzi számon.nyilvĺántartott, teľmészetbena
Budapest Vlil.,Lujza u. l/C sztrrl alatt tďrźihatő,3S m2 alapterülettĺ, <inkormányzati

f.)

fulajdonri, utcai bejaĺatú, ftjldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásahozhatáĺozott70
éves időtartaÍÍIÍa) 2023. dęcember 3I-ig a FIKASZBt. részére,iroda cé|1ára, 45.226,Ft/hó + Áfa béľletił kijzuzemĹ és külön szo|gá|tatźlsi díjak összegen.
a béľletiszerződés megkĺitésénekfeltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céIjaľaszolgálő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmu Budapest Józsefuarosi Önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezďése alapjaĺl
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvál|alási nyilatkozat a|tlirását vá|Ia|ja a leendő
bérlő.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. január 27 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:20|4. 04. 07-én a béľletiszeľződés megkiitésľe
került. További intézkedéstnem igényel.

A Nívó Fodrdsz Szövetkezet bérleti díj feliilvizsgdlati és szerződés módosítĺÍsikérelme
a Budapest WII. keľiilet, Rdkóczi út 69. szdm alatti helyiség vonatkozlÍsĺÍban
32 l 20 14. (I.2

0.) sz. Váro s gazdálko d ási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási
1.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

iÍ

hozzd^iúrul a Budapest VIII. kerĹilet, Rákóczi
69. szám a|attl 346IIl0lN88 hĺsz-ú,
62 m" alapterületű, utcai bejćratu, füldszinti, önkoľmányzati fu|ajdonú nem lakás célú

helyiséget bérlő Nívó Fodrász Szövetkezet részérea béľletiszerződés módosításához, és
a béľletidíjanak 20|4.január 1. napjától 86.362,- Ft/hó + Äfa ł ktiziizemi díj összegen
történő megá||apítźlsához azzal a feltétellel, hogy a bérlő fennál|ő tartozásti ahatározatőI
szóló értesítéstkĺjvető 8 napon belül fizęsse meg.

2)

a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormćnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljaľaszolgáIő helyiségek bérbeađásánakfeltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 24. s (2) bekezđésd) pontja,
valamint a 14. $ (7) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, továbbá a 24. $ (2) bekezđésec) pontja alapjánkozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyilatkozataláirásźńvá||a|jaabéľlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattnido:2)I4. január 27 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A ľendeletben előírt határidőn beliil nem
meg a szerződést. További intézkedéstnem igényel.

ktitiitte

A Nívó Fodrúsz Szövetkezet bérleti díj felüIviagálati és szerződés módosítlÍsi kérelme
a Budapest WII. keriilet, Rúkóczi tit 75. szdm alatti helyiség vonatkozlÍsdban
33 / 20

1

4. (I.20.) sz. Váľo s g azdá,Iko d'átsi és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYáłosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1') hozzái!Írul a Budapest VIII. kerület, Rfüóczi itt 15. szám alatti 3460IlN30

hĺsz-ú,

I52m" alapterülettí, utcai bejźratí,füldszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Nívó Fodľász Szövetkezet részérea bérleti szeruodés módosításához, és
a bérleti díjának 2OI4' janufu 1. napjától 2t5.188,- Ft/hó + Áfa -| ktizüzemi díj összegen

tĺjľténőmegti|apításähoz azzal a feltétellel, hogy a bérlő ferrnál|ő tartozását ahatározatrőI
szóló értesítéstkövető 8 napon belül fizesse meg.
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2)

bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljáľaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkoľményzati rendelet 24. g (2) bekezđésd) pontja,
valamint a 14' $ (7) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, továbbá a 24. $ (2) bekezdése c) pontja a|apjźnkozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásiny1latkozataláírźséúváIIaIjaabéľlő.
a

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő:2}I4. január f7 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 05. 14-én a béľletiszerződés megkiitésre
kerůilt. További intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítésére
34

/20

1

4. (I.20.) sz. Váro s g azdźikodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen' 1 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alźhb felsorolt 8 db nem lakás
cé|jáĺaszolgźiő helyiséget és 10 db lakást abérbeađásiállománybólkivonja, egýttal felkéľi a
Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Bérkocsis u.2|. fsz'

3860112/N566

35 m2

3s6rs/0lA/9

46mz

34742/01N76
35722/0lA/3
3s709/0/A/6

45 m2
25 mz
33 m2

összkomfortos lakás

1.600.000,- Ft

30 m'z

2.100.000.- Ft

14m2

komfoľtos lakás
összkomfoľtos lakás
komfoľtos lakás
üzlethelvisée
esvéb helvisée

36m2

raktár

2.440.000.-Ft

17 m2

irodahelyisés
tizlethelvisés
egyéb helyiség +
orvosi rendelő
műhelv
esvéb helvisés

1.160.000.- Ft
650.000.- Ft

34873/0lA/2

1

Dęlei u. 5|.20|h.2.15.
Kisfaludy u.22.2.3.

Kunu.12.5.46.
Leonardo da Vinci v 2lB. fsz.

3.

Prátęr u. 34. fsz.7.

35728/r7/N73

Prátęru. 58.7.73.

alapteľület
14 m2

36 mz

Reviczkv u. 7. A ép. fsz.6.

36736l0/Aĺ6

Vaidahunyad u. 10.2.9.

35s88t0/N9

5tm'

35941l0ĺN3

22m2

Visi Imľę u.

10.

fsz.

T/A,

34903t0/N69

Német u. 13. fsz. 69.
Baross u. 127. fsz.

35919101N73

Ká|váriatér 20' fsz. 4.
Néoszínház u. 38. fsz.

Rozgonyi u.2-6. 4lh. fsz.
Szilágyi u. 5. fsz' 8/A. és fsz.
Tolnai Laios u. 29. fsz.
Rakóczi út 17. fe. l

9.

likvid forgalmi érték

ingat|an típusa
komfort nélkiili
szĺikséslakás
komfoĺt nélkĺililakás
komfortos lakás
félkomfortos lakás
félkomfoľtos lakás
komfoľt nélkĺililakás

hrsz

cIm

35457/0/N34
34764/0/N13
36021/0/Nt7
34686/0lN13 és
34686/0/Nr4
34937/0/N26
36s4410/Al4

f0

m2

l8 m'
12m2

+18m,
f3 mz
22m'

560.000,- Fr
1.630.000,- Ft
2.480.000,- Ft
1.660.000.- Ft
2.010.000.- Fr
1.310.000,- Ft

3.9r0.000.- Ft
1.060.000.- Ft
1.390.000.- Ft
910.000.- Ft

2.250.000,-Ft
2.160.000.- Fr
1.280.000.- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľiđő:2014. februfu 27.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjánzAz áľveľés20l4.02.27.én keľĺiltmegrendezésre. Az
a Budapest VIII.' NépszÍnház u. 38. fsz-i ingatlanľa a
ingatlanokat éľtékesítették'
legiobb ajánlatot tevő nem vásárolta megaz ingatlant.
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Rausz György egyéni vĺźllalkozóběrbevételi kérelme a Budapest VilI. keľiilet,
Nagyfuvaľos u. 22.24. szĺÍmalutti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozltsóban
35l

20I 4.

(I. 2

0.) sz. Váľo s g azdá,Jko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(1ĺ' igen, 0 nem, 0 tarÚózkoĺlás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiáruĺ

a Budapest VIII., 35081/0/A/56 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest Vlll.,Nagyfuvaros u. 2f.24. szám alatt ta|á|hatő, 24 ÍIŕalapterületű, üres,
ĺlnkoľmányzati tulajdonú, utcai bď1áratű ftjldszinti nem lakás célúiizlethelyiség
bérbeadásahoz hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével Rausz Gyöľgy
egyéni vállalkozó részére,kereskedelmi alapellátás (látvanypékség) szeszárusítás nélkül
cé|jára,19.000,- Ft/hó + Afa bérleti +közůzemi- és külön szo|gá|tatási díjak összegen,
azza| a feltétellel, hogy a szerzóđésaláírása előtt aktiválja egyéni váIla|kozását, és ezÍ. a
megfelelő đokumenfumokkalígazo|ja;
hozzáiáruĺa helyiség bérlő koltségéretcjľténő felújításahoz. A bérlő tudomásul veszi,
hogy a felújítás költségeit semmilyen módon nem követe|hetí az onkormrányzattő|.

f.)

bérleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljaľa szollgtiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
száműBudapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvtilalási nyilatkozat aláirtlsát vá||alja a leendő
a

béľIő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Határiđo: f0|4. január 27.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása a|apjánz2014. 03. 03-án a bérleti szerződés megktitésľe
keľült. További intézkedéstnem igényel.

A Fővdrosi onkoľmĺÍnyzatotés a keriileti önkoľmdnyzatokat osztottan megillető
b

3 6 l 20 1

evétele k

2 01

4. évi megos ztlÍs úr ól szóló rendelettervezet

v

éleményezés e

4. (I.2 0.) sz. Váro s gazd álko d ási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Fővárosi onkormtnyzatot és a keľületi önkoľmrĺnyzatokat osztottan megillető bevételek
2014. évi megosztásaról szőIő Főváľosi közgyulési ręndelettervezetben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hatarído : 20 I 4. ianuár 20.
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2. fe|kéri a polgármestert, hogy 2014.január 25. napjáig ahatározatot küldje meg

a Főváľosi

onkormányzatrészéte.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20I 4. január 25

.

A

PénzĺigyiÜgyosztály tájékoztatása alapján:A határozatban foglaltak esetében az
értesítésmegktildésre keľült a Főváľosi Onkormányzat részére.
Jovaslat Teszdrsz Kdroly megbízdsi szerződésének 2013. decembeľ havi teljesítés
igazollÍsúľa

37 ĺ 201 4.

(I.20.) sz. Vá ro s g azdá,Jko d'ás i és P énzĺigyi B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Teszársz Károllyal kötött megbíztsíszerzóđésteljesítés
igazolását 2013 . december

2.

1

-j

étol 2013 . december

felkéri a polgáľmesteľt a határozat

1.

3

1

-ig terj

ed

ő időszakĺa

pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áitására.

Felelős: polgármester
Hattriđő: 20 I 4. februáľ 5.

A

Szervezésĺés Képvĺsetői lrođatájékoztatátsa alapján: Teszáľsz Káľoly részérea

telj esítésigazo|ás a|áírása megtłirtént.

Javaslat a Juhgros tigyvédi lľoda megbízlÍsiszerződésének 2013. december havi
telj es ítésig azo llÍs ár a
38 l 20

1

4. (I.2 0.) sz. Város g azdá|ko dás ĺ és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra

megbízási szerzodés teljesítés
időszal<ĺa.
terjedő
igazoltsát}}I3. december l-jétől 2013. december 3l-ig

2.

a Juhaľos Ügyvédi Irodával kötött

felkéri a po|gármestert a határozat

1

.

pondában foglalt teljesítés ígazolás a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. febľuár 5.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapján:

a Juharos Ügyvédi iľoda részéľe

a telj esítésigazolás a|áírása megtöľtént.

L33

Javaslat Pomĺtzi Dúniel megbízĺźsiszerződésének 2013. december havi teljesítés
igazoIltsĺźra
39 l 201 4. (I.

20.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáls i és Pénzü gy i B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra

a

Pomázi Dániellel kötött

megbizási szerzóďés teljesítés
terjedő időszakĺa.
31-ig
ígazolástń2013. decembeľ 1-jétől 2013, december

2.

felkéri a polgármestert a hattlrozat 1. pontjában

fo

glalt telj esítésigazo|ás aLáírástra.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2014. februĺĺľ5.

A

Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részérea

telj esítési g azolLás a|áír ása m e gtö rtént.

'

Intézményvezetői pĺÍlytźzatokvéleményezésezÁnr

4I l 20|' 4. (|.27 .) sz. Váro

tjĺns

gazdálko dási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata

s

(!2 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és PénziigyiBizottság úgy đönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormanyzat nevében aneÍnzeti köznevelésről sző|ő 2011. évi CxC. törvény
83. $ (4).h) pontja szeľinti intézmén5'rnfüödtetői véleményezésjogáva| élvetámogatja a Deák

Diák Általanos Iskola, valamint a Vajda PéteľÉnek-zenei Általĺínosés
Spoľtiskolaintézményvezetőíbeosztáse||áttstĺra2013. november 8., valamint 2013. november
12.napjánkiírtpźI|yázďokeredményeselbírá|tsát.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014' janufu 27

.

Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete részére20|'4. január 27-én
megkiildésre keľiilt a határozat.

A

Javaslgt ,,SzĺźllítlÍsikeretszerződés keretében informatikai eszközök, Íestékanyagok
beszerzése eseti megrendelések alapjdn,, túrgyiłközbeszeľzési eljdrds..eredményének
megĺÍllapításdraa BírdlóbizottslÍg döntése alapjdn ZART ULES
gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l.4 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

42 ĺ2014. (I.f7 .) sz. Váro

s

Yźtrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság a ,,Szállítási keretszerződés keretében
informatikai eszközök, festékanyagok beszeruése eseti megrendelések alapján" tárgyű

A

ko zb eszerzési elj árásb

aĺ iryy

dönt, ho gy

1,34

a Delta Systems Kft., a Módusz Zrt., a ProComp Kft., az Irodamarket Kft. APIS
Logistic Kft. közĺjs ajánlattevők aján|ata érvényes,alkalmasak a szeruőđés
teljesítésére.Az ajttnIattevok aján|ata megfelel az e|jfuást megindító felhívásban,
dokumentációban és a vonatkoző jogszabályokban külon<jsen a Kbt-ben
fogIaltaknak, ajźĺnlaÍtevőknem állnak kizźrő ok hatálya a|att. Ajtnlattevők ajánlata a

1.

ľendelkezéséreálló fedezeten belül van.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. jaĺuźrf7.

a ManoPen

Kft.

ajźn|ata érvénýelen, mivel ajánlattevő a
felvilágosítással megsértette a Kbt. 67. $ (7) bekezdés b) pontjára tekintettel aKbt.74.
$ (1) bekezdés e) pontját, mivel ajánlatátÍLem az aján|atkérő źital'kértnettó összegben

2.

Irodatechnikai

adta meg a felolvasólapon, hanem bruttó összegben, valamint felvilágosítás keretében
módosította az ajźn|ati árat, mely értékelésrekeriilő tartalmi elem volt, ezźitaI
ajtnlattevomegsértetteazajánIatikötöttséget.

Felelős: polgármester
Határidó: 20I 4. jarulár
3

.

4.

27

.

a lefolytato tt kozb eszer zési eljár

źls eredményes.

Felelős: polgármester
Hatźridő:2014. január 27 .
a nyeľtes ajánlattevő a nĺóousz OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyvitďri Zrt.
(székhelye: 1087 Budapest, Kĺinyves K. krt, 76.), tekintettel arľa, hogy ajźn|attevő
alkalmas a szeľzőđésteljesítéséreés nem áll kizárő ok hatálya a|att. Ajaĺtlattevő
nyújtotta be a legalacsonyabb ĺisszegúellenszolgáltatást tarta|maző érvényesajáĺIatot
_ nettó |7.665.|16,- Ft + Afa ĺisszegben - ajtnlata a rendelkezésére álló fedezeten
belül van.
Felelős: polgármester
Hatźlridó: 20I 4. jaĺuár 27,

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: intézkedett az łisszegezés

eľedményénekmegielentetéséről, Felek 2014. máľcius 10.
a|áirásra került.

Kti zter iilet43 l 20

A

|'

h as zn

úlati kér elme k

eljárás

napján a szállítási^z
szeľződés
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a

4. (|.27 .) sz. Vá ro s g azdáI.ko d'ás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

hozzájátu|ást ad

- teljes díjfizetéssel- az

úgy dönt, hogy

kcjzterület-használaÍi

a|ábbí ügyben:

135

KözterĹilet-haszná|ő,kére|mező: Czene Tamás
Közteľület-hasznźiat
Közteľület-hasznáIat

ideje:
céIja:

KözterĹilet-hasznźĺ|at

helve:

Köztertilet-hasznáIatnagysága:
Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2014. janufu

27

(1085 Budapest, József krt. 7I-73.)
2014. febľuár I. - 2014. április 30.
vl|ágitőtáb|a

t m.
PáIu.7

.

.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án: A kiizterület-használati engedély kiadásra keriilt.
44 ĺ 201'4. (I.27 .)

sz. Váro s gazd álko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.4 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

1. A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
hozzźĄfuulttst ad _ teljes díjfizetéssel- az a|ábbí ügyben:

köaerület-használati

K<jzterĺilet-haszná|ő,kéľelmező: Cvikker optika ,,200|" Szolgáltatĺí és Kereskedelmi
Br.
(1088 Budapest, Krudy Gyula u. 4.)
2014.januar 27 , - 2014. december 31.
ideje:
Kcjzterület-használat
megá||ítő tábla
Köáerĺilet-hasznáLat eé|ja:
KĺúdyGyula u. 4.
KözterĹilet-haszntiat helye:
havi díjťrzetés
Díjfizetés iitemezése:
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 1 m"
Felelős: polgármester
Hataridő:20|4. janlár

2. A

27

.

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tudomásul veszi a

Cvikker optika ,,200Iu Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. megállító

tźlb|a

meghosszabbítás céljából igénybe vett kozterĹilet hasznáIatát f0I4. januaľ l-jétől
20 I 4. j anuaľ 26-ig íđőszakĺavonatk ozőaĺ.
Felelős : polglírmester
Hatźridő:2014. jaruár 27

.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazđálkodási lroda tájékoztatása
alapj án: A kiizteľület-használati engedély kiadásra keľült.

45 l 20

1

4. (I.27 .) sz. Vá ro s g azdá|ko dáts i é s P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

1. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy
hozzájtlrulást ađ_ teljes díjfizetéssel- az a|ábbi tigyben:

l

:

közterĹilet-haszntllati

1,36

Közteľ{ilet-hasznźtIő,kére1mező: Cvikker optika ,,200|,' Szolgáltató és Kereskedelmi
Br.
(1088 Budapest, KľúdyGyulau.4.)
z}I4.január 27 . - 2014. december 31.
Közterület-haszná|at ideje:
Közterület-hasznáIat céIja:
Közterület-hasznáIat helye:
Díjfizetés ütęmezése:

KözterĹilet-haszná|atnagysága:
Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 201 4. janllár

27

vi|ágitőtáb|a

Kĺudy Gyula u.

4.

havi díjťrzetés
1'm.

.

2. A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tudomásul veszi a
Cvikkeľ optika ,,200I,, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. világítótábla meghosszabbítás
céljából igénybe vett közteľület használatát f0I4. januar l-jétől 2014. január 26-ig
időszakra vonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíĺidő: 201 4. január

27

.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdállkodási lľoda tájékoztatása
alapj án: A kiizterĺilet.használati engedély kiadásra keľiilt.
Tulajdonosi hoadjdruldq a Budapest VIII. ker. Vay Áddm u. 1 kV-os közvilógítlźsi
b erendezés és hlÍlózat dtépítése kijzteľ ijleti m unkúih oz
4 6 l 20 |'

4. (I.27 .) sz. V á ro s g azdá|ko d áls ĺ és P énzü gyĺ B ĺzo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavzzatta|)

A

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az Eszak Budai Zrt. részéľe,a
Budapest VIII. ker. Vay Adám u. 1 kV.os kőzvilLágítátsi berendezés és há|őzat átépítése
kcizterületi munkáihoz szĺikségestulajdonosi hozzájaru|źsźltmegadja a kĺjvetkező
feltételekkel:
Ügyiľatszám

:

16-173412013.

Kérelmező: Eszak Budai Zrt.,tewezo: Bajnőczi Zso|t.
Helyszínek: Budapest VIII. vay Ádĺĺmu. (hĺsz.: 34763) pfuat\an otdati aszfa|t jfuda,

burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Népszínhźnu, (Itsz.:34775l2) 38. szám e|óÍt aszfalt jáĺda,
burkolatbontással éľintett,

Targy:

Tulajdonosí hozzźĄáru|ás

a

Budapest VIII. ker.

Vay Ádám u. 1 kV-os

i b erendezés é s hálóz at átépítésemunkáiho z.
Helyľeállítási kötelezettség:
- a buľkolatbontással érintett jaľda teljes szélességébenés rétegrendjében töľténő végleges
helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínételkerĹilő útvonalat jőILáthatőan je|zik,
ko zv i|ágítás

r37

- kĺjzterületek alatt és felett, bontott, nem üzemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső

nem

maľadhat,

jól láthatóantájékoztatják az úthasználókat

burkolatbontás várhatő iđő1artaÍTlárőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállításara,
- aberuházó és kivitęlező közösen 5 év garanciźtvá|IaI a helyreállított burkolatért.
-

Egyéb kikötések:

- Az

engedélyes

(közműszolgáltatóktól)

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2014. január 27

a

a kivitelezés teľületén érintett közműtulajdonosoktól
azok eseti eIőíľásai alapján helyszíni szakfeltigyeletet kéľ.

.

A

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty Létesítményüzemeltetésilroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közr'itkezelői-hozzájáľulások kiadása megttirtént.
Tulajdonosi hozzlÍjdrulós, a Budapest VIII. ker. Tisztes u., Törökbecse u. 1 kV.os
k ti zv il lźgít tÍs i b e r e n de zés és h lźl ó zat át ép ítés e k ö zt e ľ ii l et i m a n k d i h o z

47 ĺ2014. (I.27 .) sz. Váľosg azd'á|ko dási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata

(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodásszavazattal)

A

Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az Észak Budai Zrt. részére,a
Budapest VIII. ker. Tisztes u., Törtikbecse u. 1 kV-os közvi|ágítátsi beľendezésés háiőzat
átépítésekĺjzterületi munkáihoz sztikséges tulajdonosi hozzájźrulását megadja akövetkező
feltételekkel:
ĺJ gyir atszám: I 6- 17 33 l20 13 .
Kérelmező : EszakBudai Zrt., tervezó: Bajnőczi Zso|t.

Helyszínek: Budapest VIII. Tisztes u. (hĺsz.: 38839lfl) paľos oldali aszfa|t jfuda

és

áIy a, burko l atb ontás sal é rĺntett,
Budapest VIII. Tc'rc'kbecse u. (hĺsz.: 38843/1) aszfa|t járđa,buľkolatbontással
éľintett,
Budapest VIII. Ciprus u. 5-7. (hĺsz.: 3885912I) sztlm e|otti aszfa|tjarda és
ker esztező utp á|y a, burko l atbo ntás s al é rin tett.

ker esztező ifip

Tárgy:

Tulajdonosĺhozzájarulás a Budapest VIII. ker. Tisztes u., Törökbecse
os kozvilágítási beľendezés és háIőzat átépítésemunkáihoz.

u.

1

kV-

Helyreállítási kötelezettség :
- a buľkolatbontással érintett jarda teljes szélességébenés rétegrendjében.keresztező
útpályáknál az éľintett útpálya bontási szélességébenés rétegľendjébentcjrténő végleges
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínételkerÍilő útvonalat jó||áthatőan je|zik,
- kĺjzteľületek alatt és felett, bontott, nem iizemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem
maradhat,
- jól láthatóarltájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várhatő iđőtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő he|yreáIlítására,
- abenlházó és kivitelezőkozosen 5 év gaĺanciát vállal ahe|yreáIlított burkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az engedélyes a kivitelezés területén érintett közműtulajđonosoktól
(közműszo1gáltatóktó|)

azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfeltigyeletet kér.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. január 27.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lroda

tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kiizrĺtkeze|ői-hozzájárulások kĺadása megÍiiľtént.

Tulajdonosi hozzlÍjlÍľultÍs,a Budapest VIII. keľ. Asztalos Sĺźndoľu. I kV-os
e közteľ iłIeti m un kóih oz
közvilĺÍgítdsi beren dezés és hlźllízatútépítés
48 l 20

A

1

4. (I.27 .) s z. Vá ro s g azd áůko dás i és P énzü gyi B izo tts ág hatá.ľ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az Észak Budai Zrt. részére,a
Budapest VIII. ker. Asztalos Sándor u. 1 kV-os kłizvilágítási berendezés és há.Jőzat
átépítéseköZterĹileti munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzźljźrúásátmegadja a ktjvetkező
feltételekkel:
Városgazdálkodási

lf013.
ÉszakBudai Zrt., tewező: Bajnőczi Zsolt.

|J gyiratszám: 16-|7 3l

Kérelmező

:

Helyszínek: Budapest VIII. Asztalos Sĺíndoru. (hľsz.: 38836/1) aszfalt járđa,
burkolatbontással neméľĺntett,

Budapest VIII. Salgótarjáni u. (hľsz.: 3883612) aszťa|t jźrda, (1 db új
betonoszlop telepítésemiaĐ burkolatbontással érĺntetto

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Asztalos Sandor u. 1 kV-os

kozv iIágitási b erend ez és és há|ő zat átép ítés e munkáiho z.
Helyreállítási kötelezettség :
- a burkolatbontással éľintettiĺírdateljes szélesséeébenés réteerendjében töľténő véeleees
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- kozteľtiletek alatt és felett, bontott, nem tizemelő oszlop' kábel, vezeték, védőcső nem
maĺadhat,
- jól láthatóantźljékońatjákaz úthasználókat a burkolatbontás vźtrhatő időtartaffIźIrőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténőhelyreállításiíra,
- aberuhźnó és kivitelezokozosen 5 év garanciźĺvá|Ia| a helyreállított buľkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az engedélyes a kivitelezés terĹiletén érintett közmútulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktóI)
Felelős: polgármester
Hatźridő: 201 4. janufu 27 .

azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfelügyeletet kér.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzeme|tetésilľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkezelői-hozzájáľulások kiadása megtöľtént.
139

A Közigazgatdsi
49 l

f0Í4. (I.27

kérelme kijelölt kizdrólagos vdrakoaíhelyek
időbeli bővítésére

és lgaaĺÍgiigyi Hivatal

ási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattil)

.) sz. Váro

gazd álko

s

d

A Vaľosgazdálkođásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Kozígazgatási és lgazságngyi
Hivatal kéľelmétnem támogatja, ezért nem javasolja a Budapest VIII. kerĹilet Múzeum v 17.
szźlm a|atti épĹilet homlokzata elé kihelyezettkizźltőIagos vaľakozóhelyre vonatkozó forgalmi
jelzőtáblahatáIyánakhétvégi iđőszaka&-Z} őra között ttĺrténő időbeli bővítését.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. janlár 27

.

A

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály LétesítményüzemeltetésiIľoda
tájékoztatása alapján: Az iigyfél tájékoztatása ahatátozatrő| megttiľtént.

Az o r s zĺÍgo s Ny

ug dffi ly ó s ítlźsi

F őig azg ató s dg kér e lme kij elt) h kiuÍr ó I ag o s
vdrakozóhelyekkel kapcsolatban díjmentess ég megaddsdra

50

|20t 4. (I.27 .) sz. Vá

A Vaľosgazdálkodási

ľo s g azdá,Jko dáls

i és Pénzůigyi

B izotts

ág határ ozata

(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.

az Otszágos Nyugdíjfolyósítási Foígazgatőság részére2 db kizárőlagos várakozőhely
kijelölésével egyetéľta Budapest VIII. keľĹiIet Alft'ldi u. 20. szám alatti épület homlokzata
e\ótt 20I 4. decembeľ 3 I. napjáig.
Felelős: polgármester
Hattľĺđő201' 4. jarrutn 27

.

2.

az I. pont szerinti kizárőIagos vátakozőhelyek utrín fizetenđő megváltási díjról (évi
52I.653,- Ftlvárakozóhely) 2014. december 3I. napjáig-lemond, azza|, hogy az elengedett

megváltási díjjal kapcsolatban felmerülo önkormányzati AFAťlzetési kötelezettséggel azonos
ĺisszeget (évi 140.847,- Ft/vźtrakozóhely) ĺisszesen 281.694,- Ft-ot aZ országos
NyugđíjťolyósításiFóigazgatőság köteles az onkormźnyzattészétemegfizetni.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáttđő201' 4. januźĺ27 .

3.

felkéľia polgármestert az onkormányzat és az oľszágos Nyugđíjfolyósítási

F oígazgatős ág között

kötendő me gál

1

ap o d

ás a|áít ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20Í4. február 28.

L40

A

lľoda
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményĺizemeltetési
tájékoztatása alapján: A megállapodás ttibbszöri egyeztetést kłivetően az Onkormányzat
részérő| a|áírásra került, és aláíľás céljából megkiildsére került az Országos

Nyu gdíj folyrísítási F őigazgatős

á

g felé 20L 4.

j

rĺnius 1 6 -á n.

Silver DeliklÍt Kft. és a To Kft. bérleti jog útruhdzdsra és jogviszony módosítltsľa
vonatkozlí ktizös kéľelmea Budapest VIII. Illés u. 4. szúm alatti önkormdnyzati
t ulaj do n íłh ely is ég v o n atko zlÍs db an
5 | l 20

1

4. (I.27 .) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáls i és P énzü gy i B izo tts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Y źnosgazdálkodási
1

.

és PénztigyíBizottság úgy dönt, hogy

:

hozzájórul a Silver Delikát Kft. bérlő áIta| bérelt Budapest YIII., 35869l0lV2 he|yrajzi
számoĺ nyilvántaľtott, természętben a Budapest VIII., IIlés u. 4. szźtm a|att ta|á|hatő,
összesen 103 m2 alapterületű, önkoľmányzati tu|ajdonú, utcai, ftjldszinti és pinceszinti
helyiség bérleti joganak átruházźsźthoz a To Kft. részére,határozatlan időrę 30 napos
felmondási idő kikotésével,élelmiszeľ jellegrí vegyes üzlet (szeszes ita| forgalmazásával)
céIjfua,100.283,. Ft/hó + Áfa béľleti łkozuzemi- és különszoIgá|tatźsi díjak összegen.

bérleti szerzőđésmegkc]tése előtt a ľó xľt. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű, azaz 7 64.|'55,- Ft szerződéskiitési díj at köteles megfi zetni.

2. A

3. béľletiszerzođésmegkĺitésénekfeltétele, hogy

az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljara szolgá|ő helyiségek bérbeadásĺínakfeltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szźtrruBudapest Józsefuaľosi onkormanyzati rendelet 19. $ (3) d) pontja aIapjźn abér|ő a
bérleti szerzőđésmegkötését mege|ozően kĺ}teles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti đíj
összeget óvadékként megťtzetni, továbbá köteles a 19. $ (3) c) pontja a|apjánkozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállal ő nyi|atkozat megtételére.

4.

a bérbeadóihozzźĄtĺrulásabban az ęsetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő

ľó xĺt. a

jelen hatarozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötési díjat
megťlzeti, a bérleti szetzodést a|áir1a és azt egyoldalú kötelezettségváIlalő nyilatkozattal
kiegészíti.Az onkormźnyzat ezek megtorténtéig a Silveľ Delikát Kft. bérlőt ismeri el
bérlőként az éwéĺybenlévő bérleti szerzódésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: 20I 4. februaĺ 3 .

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

1.41.

Laben-hancar Kft. bérleti díj csökkentésre vonatkozli kérelme a Budapest WII.
keľiłlet, Üan ft 54.56. szúm alatti önkormlźnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozĺźsdban
52 l 20

1

4. (I.z7 .) sz. Váro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nern, 0 taľtózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

jdrul hozzá a Budapest VIII. keľület, 36339l0IN3 és a 36339l0lV4 hĺsz-on
nyilvántaľtott, természetbęn a ^Budapest VIII, Üuoi ĺt 54.56. szźtm alatt ta|á|hatő,

1'.) nem

utcai, földszinti, 4I m2 + 49 m2 összesen 90 m2 alapterületű, műszakilag egybenyitott
üres önkoľmźnyzati tulajdonú nem lakás célúüzlethelyiségek bérleti díjarĺak150.000,Fíhó +Áfa összegre történő csĺlkkentéséhez.
2.)

fenntaľtja I03fl20I3.

(Ix. f3.)

számu hatáĺozattń, egyúttal hozzdjdrul

a

szerződéskötési hataľi đő20 nappal történő meghosszabbitásźlhoz.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. februáľ 3.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:20|.4. 0t. 28-án íľásban éľtesítést
küldtek a

határ ozatró l. Tovább i intézked ést n em i gény el.

Boletta ffi. béľlőés a Víg utca ABC Kft. béľIetijog lÍtľuhĺÍzlźsľa
vonatkozó közös
kérelme a Budapest WII. Víg u. 28. szdm alatti önkormĺtnyzati tulajdonú helyiség
vonatkoztźsdban
53 l f0

|'

4. (I.27 .) sz. Váro s gazdálko dá si és P énzĺigyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy:

1.

hozzájórul a Boletta Kft. béľlő által bérelt Budapest VIII.' 34926l0lN3 helyrajzi
számon nyilvtntartott, természetbęn a Budapest VIII.' Víg u. 28. szźm alatt ta|á|hatő,
összesen 118 m2 alapteľületiĺ, önkormányzati tJ|ajdonú, utcai' ftjldszinti és pinceszinti
helyiség bérleti joganak átnsházźsához a Yíg utca ABC I{Ít. részére,határozatlan időre
30 napos felmondási határidő kiktjtésével, élelmiszer jellegtĺ vegyes üzlet (szeszes ital
fotgalmazásával) cé|jára, |07.|34,- Ft/hó + ĺra bérleti + kozuzęmí- és
kiilönszolg á,Itatź.si díj ak

ö s

szegen.

2. A

bérleti szerzodés megkötése előtt a Víg utca ABC Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű, azaz816.360,- Ft szerződéskiitési díjat köteles megťlzetni.

1.42

a
J.

bérleti szerzőđésmegkötésének feltétele' hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgź.Jő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
száműBudapest Józsefuárosi Önkormanyzatirendelet 19. $ (3) d) pontja alapjánabérlő a
béľletiszerzodés megkĺitésétmegelózően kciteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľletidíj
összeget óvadékként megťĺzetni,tovźlbbá köteles a l9. $ (3) c) pontja a|apjánkozjegyzó
előtt egyold aIű kotelezettségvállaló nyilatkozat megfételére.

az 1. pontban foglaltak

ą.

hatá|yba lépésénekfeltétele, hogy a Boletta Kft. a bérleti
szerzőďés megkötése előtt rendezze aferľrálló díjhátralékát és ań.igazo|ja a Kisfalu Kft.
felé.

5.

a béľbeadóihozzźĄárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot źlíĺevőVíg utca

ABC Kft. a jelen

határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskĺjtésiđíjatmegťlzeti, a béľletiszeruődést aláít1a és azt egyoldalú
kcjtelezettségvá|La|ő nyilatkozatta| kiegésziti. Az onkormányzat ezek megtörténtéig a
Boletta Kft. béľlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szeruődésben foslalt
feltételek szeľint.

6.

a Boletta Kft. vállalja, hogy amennyiben a Víg utca ABC Kft' a bérleti szeruodést

megkötötte és azt kozjegyzői okiratba fog|a|tatta, 8 napon belül intézkeđika Cégbíróság
felé a székhelycímtörlésének tigyében, és aztigazoIjaa Kisfalu Kft. felé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetłĺigazgatőja
Hatźriđő:f0I4. februaĺ 3.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 02.10.én a bérleti szerződés megktitésre
került. További intézkedést nem igényel.
Jav
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as l at

az LNR/2

01

3. s zdm ĺi p lÍly dzat eľ e dmény én e k meg óIlapítlźsdr a

|2014. (I.27 .) sz. Váľo s gazdálko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l)

az ,,LNR/2013'' típusű pa|yźzaton meghirdetett Budapest VIII., Bezerédi u. 6.
ép.2.lh. II. 29. szám alatti lakásľa benyújtott pźiyázat nyertese sorsolás útjĺán:

A. O.

A

(8 pont)

A soľrendben kcjvetkező pźiyaző sorsolás

útján:

B. Á. (8 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáť'đő:20I 4. január 27 .

1,43

2)

aZ,,LNR,/2013'' típusúpáIyźnaton meghirdetett Budapest YIII.' Dankó u. 16. I.
em. 9. szám a|attilakásrabenyújtott pá|yázat nyertese sorsolás útjan:
S. K. (7 pont)

A

sorľendben kĺjvetkező pá|yaző sorsolás útján:

N. N. (6 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő..2014. janutlr 27 .

3) az,,LNfu2O13''

típusúpá|ytuaton meghirdetett Budapest VIII.' Dankĺíu. 17. III.
em. 28. szttmalatti lakásra benffitott páIyázat nyertese:
B. M. (6 pont)

A

sorrendben kĺjvetkező pá|yźző:

V. A. (5 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 20I 4. jarruár 27 .

4)

az,,LNR"/2013'' típusúpáIyźzaton meghiľdetett Budapest VIII.' Dankó u. 30.
em. l'. szám alatti lakásra benyújtott páIyázat nyeľtese sorsolás útján:

Iil.

B. Cs. N. (7 pont)

A

soľrendben kĺjvetkezo páIyaző sorsolás tÍján:

P. B. R. (7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 2014. jarnár 27.

5) az,,LNR/2013''

típusúpáIytzaton meghiľdetett Budapest VIII.' Dankó u. 40. IV.
em.2. szám alatti lakásra benýjtott páIyazat nyertese sorsolás útjan:

Sz.L.

A

sorľendben következő

(8 pont)

ptiyźző:

L. O. A. (8 pont)

6)

az ,,LNR.i2O13'' típusúpá|yázaton meghirdetett Budapest VIII.' Dobozi u. 19. fszt.
Í0. szám alatti lakásra benýjtott páIyźzatnyertese sorsolás tÍján:

N. M. A. (8 pont)

1.44

A

sorrendben kovetkezo páIyáző soľsolás útján:

Sz. É.(6 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺíľidő:2014. január 27.

7) az ,,LNR/2013'' típusu pá|yázaton

meghirdetett Budapest VIII., Dobozi u. 19. I.
em. 4. szám alatti lakásra benyújtott ptůyázat nyertese sorsolás iltján:
Sz. K. N. (7 pont)

A

sorľendben következő

pá|yáző sorsolás útjan:

K. J. (7 pont)

8) az,,LNR/2013''

típusúpźiyázatonmeghirdetett Budapest VIII.' Dugonics u. 11.
em. 30. szám a|atti lakásra benffitott páIyázat nyertese sorsolás útján:

il.

P. Zs. (8 pont)

A

sorrendben kĺjvetkező pźiytuő soľsolás iltján:

B. T. (7 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezet(5 igazgatőja
Hataridő: 2014. januźlr 27.

9) az,,LNR/2013''

típusúpá|yázatonmeghirdetett Budapest

em. 36. szám a|atti lakásľa benyújtott pá|yázat nyeľtese:

vln.'

Dugonics u. 14. II.

R. Á. (7 pont)

A sorrendben kcivetkező

páIyáző:

O. B. K. D. (6 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatátidő : 20I 4. január 27 .

I0)az,,LNR/2013'' típusúpźiyázatoĺmeghirdetett Budapest VIII.' Fecske u. 18. fszt.
3. szám alatti lakásra benyújtottpá|yázat nyertese sorsolás tltjźln:

L. R. (7 pont)

A soľľendben kcjvetkező

pá|yáző soľsolás útján:

V. T.

(7 pont)

1,45

II) az,,LNR/2013'' típusúpáIyázaton meghirdetett Budapest VIII., Illés u. 19. Íszt. 2.
szám a|atti l akásra

b

enyúj tott

p

á|y

ázat nyerte se

so

ľs o

l

ás vtj án:

F. I. (8 pont)

A

sorrendben következő pźiyaző:

G. F. N. (7 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő

:

f0I4.

január 27

.

|2)az,,LNR/2013'' típusúpä|yázatoĺ meghiľdetett Budapest VIII.' József u. 47. |I.
em. 4. szám alatti lakásra benyújtott páIyazat nyertese sorsolás útjan:

K. A. (7 pont)

A

sorľendben következo páIyáző soľsolás útján:

H. Z. L. (7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataríđő: 20I 4. január f7 .

13)az,,LNR/2013'' típusúpá|yázatoĺ meghirdetett Budapest VIII.' Kőris u. 4/AÍszt.
7. szám alatti lakásľa benýjtott pźiytzat nyertese sorsolás ut1án:
P.

A

V.

(7 pont)

soľľendben ktjvetkező pá|yázó sorsolás útján:

M. E. (7 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 2014. jaĺutr 27.

14)az,'LNR/2013'' típusúpźiyźnatonmeghirdetett Budapest VIII.' Lovassy L. u.

4.

fszt. 4. szám a|atti lakásľa benyújtott páIyazat nyertese soľsolás útján:
H. M. (6 pont)

A

soľrendben következő paIyáző:

P. M. (6 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtriďő: 20I 4. január 27 .
15)az,,LNR/2013'' típusúpá|yénaton meghirdetett Budapest VIII.' Lujza u.22. A ép.
fszt.2. szźlm aIatti lakásľa benyújtott pá|ytzatnyertese sorsolás iftján:
H. H. K. I. (7 pont)
1,46

A

sorrendben következő

pá|ytző sorsolás útján:

T. Zs. (7 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidtj: 2014. január 27.

16)az,,LNR/2013'' típusúptiyázaton meghirdetett Budapest

vlil.'

Rigó u. 4lA'fszt.

|'.

szám a|atti lakásra benyújtott páIyźnat nyeľtese sorsolás Íftján:

H.Gy.(8 pont)
A soľľendbenkövetkezo

páIyáző:

B. T. J. (8 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetĺ5 igazgatőja
Határiđő: 20I 4. január 27 .

I7)az,,LNR/2013'' típusúpźůyánatonmeghirdetett Budapest VIII.' Sáľkány u.
fszt. 1 0. szám a|atti l akásra

b

enyúj tott

p

á|y ázat nyerte

12[b.

se :

M. A. A. (9 pont)

A sorľendben következó pźiyázó:
S.Gy.(8

pont)

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő : 201 4. január 27 .

|8)az,,LNR/2013'' típusúpźiyázatonmeghirdetett Budapest VIII.' Tömő u.23ĺb.fszt.
7. szźtm alatti lakásra benyrijtott páIyázat nyeľtese:

D. J. (9 pont)

A sorľendben következő

pá|yazo soľsolás útján:

Cs. J. D. (8 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido:2014. januźlr 27 .

19)az,,LNR/2013'' típusúpáIyázaton meghiľdetett Budapest VIII.' Vajdahunyad u.
11. fszt. 6. s1vm alatti lakásra benyújtottpá|yázat nyeľtese sorsolás itjan:
O. L. (7 pont)
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A

soľrendben k<jvetkezó páIyáző sorsolás tft1án:

M. D. (6 pont)
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍo igazgatőja
Hataridő : 2014. januźr 27 .

20)felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az |.),2.),3),4.) 5.), 6.), 7.) 8.), 9.), 10.), I1.),12.),
13.),14.),15.), 16.), 17.)' 18.) és 19.) pontban meghatározott lakásokĺa vonatkozóan
a nyertes páIyźnőVka|, illetve a nyeľtes visszalépésevagy kiesése esetén a
sorrendben kĺjvetkező páIyázőId<al a béľletiszerzőđéstkösse meg.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. március 3 1'
21)apáIyázatra kiíľtlakásokĺa kotott bérleti szerzőđésbebele kell foglalni, hogy abérlő
a lakást a bérleti szerződés megkötésétől számított 10 évig nem veheti meg.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. január 27,

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A béľletiszerződések megkötésľe keľü|tek.

A Budapest

55 l 201'4. (I.27 .) sz.

oľczy ttt

......

..... szłtm ąlatti lakłts elidegenítésével
kapcs olato s vételdľés eladds i aj ónlat j óv dh agyds a

Wtrtr.,

Váro

s

(0

azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
igen' 13 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

g

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbihatározatijavaslatot
nem fogadja el:

heĺyrajzi számon nyilvántartott,
tngatĺan-nyilvántartásban a
természetben a Budapest WII., orczy út ...............szám alatti,3I m, alapterületíi lakás
határozatlan idejiÍ béľletiszerződéssel rendelkező bérlője ľészéreaZ eladási ajánĺat
kikĺildéSéhez,a 33/20]3. (ĺ/II. l5.) önkormányzati rendelet ]9. s (1) bekezdése alapjón,
meghatározottak szerint, az eĺkésztiltforgalmi értékbecslésben
komfortos lakás értékesítésére
mególlapított foľgalmi érték50 oÁ-ával megegłező osszegű, 3.050.000,- Fros vételóľ kazlłćse
hozzájárul

az

mellett.

Felelős :Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Hatariđő:20 1 4. februar 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A bérlőt értesítettékahatározatrő|, az ügy további
intézkedést nem igényel.
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Csupor Ferencné egyéni vúIlalkozó bérbevételikérelme a Budapest VIil. Hoľvdth
MilllÍIy téľ16. szdm alatti iires tjnkormúnyzati helyiség vonatkozlÍsóban
5 6

ĺ20Í4.(I.27 .) sz. Váro

azdá|ko dáls i és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási

s

g

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 3519410lN4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest YIII.,Éorváth Mihály tér 16. szám alatttalálhatő, |6 m2 alapterületti, üres,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejárat,ű, földszinti nem lakás célúhelyiség
bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmonđásiidő kikotésévelCsupor

Ferencné egyéni vállalkozĺó részéte, kereskedelmi alapellátás (zĺi1dség'-gyiimö1cs) és
viľág kiskeľeskedés szeszárusítás nélkül céLjáľa, 18.480'- Ft/hó + Afa béľleti+
kozuzemi- és ktilön szoIgźitatási díjak összegen.

2.) a béľleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy

az onkormźnyzatfulajdonában á11ó nem
lakás céljara szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
sztlmű Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati renďelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bér1o.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźľidő: 20I 4. február 3.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 02.05-én a bérleti szerződés megktitésre
keľült. További intézkedést nem igényel.

A Nívó Fantĺtzia Fodrdsz Szövetkezet, Sdrkiiziné Podmaniczky MtÍľiaés a Kerim-

Change SzolgĺÍItató Kft. bérlőtúrsakbérlőtdrsi jogviszony megszíintetési kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Rlźkóczi út 53. szúm alatti helyiségek vonatkozásúban
gazdálko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

57 l 20 14. (I.27 .) sz. Vá ro

A Váľosgazdálkodási

s

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a.) hozzáiárrul a Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 53. szźĺrlaIatĺi 34640l0lV1 és a

3464OlOlN2|tĺsz-u, összesen 82m2 alapteniletú, utcai bejfuatÚ, ftjldszinti nem lakás
célúhelyiség bérleti szerződésének módosítástůloz oly módon, hogy a két helyiség
önállóan kerüljön bérbeadásľa. Á Budapest VIII. kerület, Rákóczi rĺt 53. szám
alatti 34640ĺ0lN1' hľsz-ú,4lm,alapterületű helyiség bérlőjének a Kerim-Change
Kft-t, a 3 4640 / 0 t N2 hľsz-ú, 41 m2 a|apterületti béľlőjének bérlőtársi j ogviszonyban a
Nívó FantĺŁiaFodrász Szövetkezetet és SarkĺjzinéPodmaniczkyMáÍiát ismeľi el.
b.) a bérleti szerzóđésmódosításanak feltétele, hogy a Nívó Faĺtázia Fodrász
Szövetkezet az Önkormányzattal szemben fennálló tartozástĺt a jelen hatźnozatrőI
szó ló érte sí tés kézhezvétel étő l szźlĺnított1 0 napon belül ki e gyenl íts e.

1,49

c.) a bérleti szerzóđésmódosításának feltétele, hogy bérleti szerzóđésmóđosítás
mindkét helyiség esetében jogszabáIyszerűen, és a jelen hatźtrozatban foglalt

feltételek teljesülésével létrejöjjön. Amerrnyiben eZ nem történik meg, ,Úgy a
Budapest VIII. keľĹilet, Rákóczi út 53. sztlm alatÍi 34640l0lNI és az N2 htsz-u,
82 m, alapterülettĺ, utcai bejfuatu, földszinti nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségekĺe
ferrnálló, jclcnlcg hatályos bórlcti szcrzőđćsmarad órvényben.
d.) a bérleti szerzőđésmódosításának feltétele, hogy a bérlőtáľsak tudomásul veszik,
hogy a módosítással a bérleti szeruődések a jelenleg hatályos szerzőđésifeltételekkel
kiegészítésľekerülnek, tová,bbćĺ, hogy a helyiségek műszaki és közmű leváIasztását a
bérlőtáľsak saját költségükľe kötelesek elvégezni, és azt a béľletiszerzőđés
megkötésétő| szźlmított30 napon belül kötelesek a kozmuszolgáltatókkal létesített
ko zmtlszerző dé s ekkel igazolĺi.
e.) felkéľia Kisfalu Kft-t, hogy szfüség esetén a d.) pont szerinti feladatok ellźtásához a
tul aj do no s i ho zzáj źx ulást a b érlőtárs ak kéréséľeadj a ki.

2.) a Budapest VIil. kerůilet, Rákóczi t'it 53. szźlm aIatti 34640l0tV1 hĺsz-ú,4I fił
alapteľületű nem lakás célúhelyiség bérleti díjźLt80.721,- Ft/hó + Áfa + kĺjzüzemi- és
l g áItatási díj ak ö s sze gen ál lap ítj a me g.

kül öns zo

3.) a Budapest VI[. keľület, Rákóczi űt 53. szám alatti 34640l0/Nf llĺsz-il, 4| fił
alapterĹiletű nem lakás célúbérleti đíját42.500.. Ft/hó + Áfa béľleti+ köztizemi- és
ktil cjn szolgźitatási díj ak

4.)

ti s

s

ze

gen á|Iapítja me g.

a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzattulajdonában

á1ló nęm

lakás céljára szolgźůőhelyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számu Budapest Józsefu árosi onkoľman yzati rende|et 24, $ (2) bekezdése, valam ínt a I 4.

$ (7) és (4) bekezđésealapján 1 havi béľletidíjnak megfelelő óvadék megfizetését,
továbbá a 24. $ (2) bekezdése c) pontja alapján kozjegyző előtt egyoldalú

kötelezettségvállalásinyilatkozataIáirásátvá||a|jákabérlőtarsak.

5.)

Rákóczi út 53. száma\atti34640l0lN1 és a 34640l0lV2 hľsz-ú
helyiségek esetében az ővadék összegét egy havi bruttó bérleti díjnak megfelelő <isszegľe
mérséklia 35l20I3. CVI. 20.) szźtmű önkormányzati ľendelet 14. $ (4) bekezdésében
foglalt fe|hata|maztĺs a|apjźn, tekintettel ana,hogy a bérlőtáľsak mźn 200I. szeptembeľ
26. őta béľlői a helyiségnek, eddigi béľletidíj fizetési kĺjtelezettségüknek a helyiség
a Budapest VIII. keľület,

tekintetében eleget tettek.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattridó : 20I 4. február 3 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A rendeletben foglalt határidőn belül nem

kerüIt

megkiitésre a szerződés. További intézkedést nem igényel.

MNP III. - kijelöIt ĺÍtmeneti cserelakdsokfelújítúsa
58 l

201 4. (I.27 .) sz. Váro s g azdáůko d'ási és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy
150

I.

elfogađjaa 46312013. (X[.18.) számú képviselő-testületi hatźlrozat 8. pontjában a
Magdolna Negyed Program III. felújítási munkálatainak elősegítéséľefelhaszná|hatő
alább megnevezett cserelakások lakhatóvá téte|éve|kapcsolatos felújítási költségvetési
aiánlatokat az a|ábbiak szerint:

Cím

Szobaszám

Dankó u.30.3. em.

6.

I szoba

Dankó u. 40.4. em.

l.

f

szoba

Ilelvszíni felmérésen

Komfoľtfok Á.lapteľiilet .'-_"--,' _.u,
komfortos

33,46 m2

összkomfortos

58,45 m2

f89 737 Ft
1 3',72 s48

Ft

Dankó u.34. fszt.3.

1 szoba

komfortos

32,50 m2

440 770 Ft

Magdolna u.33.2. em.4.

I szoba

összkomfortos

f7,50 mz

f68 586Ft

Magdolna u. 33. 3. em.2.

1 szoba

osszkomfortos

27,60 mr

f9t 35fFt

félkomfortos

39,00 m2

| 819 527 Ft

összkomfortos

f7,6 mz

240 480 Ft

Tĺjmő u. 60. 1. em.ff.
Magdolna u. 33. II. 3.

I szoba
hall

+

I szoba

Nettó kivitelezési költséq összesen:

4 7f3 000 Ft

Apeetv,),

| 275

Bľuttó kivitelezési kłiltségiisszesen:

s 998 210 Fr

flD Ft

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. januźr f7.
2.

ahatźrozat 1. pontja a\apjźĺĺfelkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkoľmányzat nevében a
munkálatok e|végzéséreaz e|őterjesńés 1. szźlm,ű mellékletét képező ,,YáIlalkozási
szerzőđést''kösse meg' a Józsefuaľosi onkormányzat 11604 cím önként vállalt feladat
Magdolna Negyed Pľogram saját fonás dologi eloiráĺyzatarLakz}I3. évípénzmaradványa
terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hattnďo : a v áLlalkozźsi szerző đésa|áír ásának határidej e 20 T 4. j anuáľ
a
J.

3

1 .

a kivitelezés bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettő számlaérték5Yo-a + ÁFA,
azaz 236.150,- Ft + AFA a Iőzsefvźtrosi onkormźnyzat 11604 cím önként vźi|a|t feladat
Ma gdo l na Ne gye d Pro gľam saj át fo nás do l o gi elóir tny zatának 20 | 3 . év í p énzmat adv áĺy a
terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határiđő: 201' 4. ianuár 27 .

1_51

4. a kívitęIezés muszaki ellenőre a Kisfalu Kft., műszaki ellenőri dija a nettó számlaérték
|,SYo-a + ÁFA, azaz 70,845,- Ft + AFA' Józsefuáľosi onkormanyzat 11604 cím onként
vá||a|t feladat Magdolna Negyed Program saját forrás dologi e|őfuźnyzatának 2013. évi
p

énzmar ađvány a terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľido:,2UI4. januär,f' l .

5. felkéri a polgármestert a hatfuozat 3. és 4. pontjában foglalt feladatokľa voĺatkoző, az
képezo, a Kisfalu Kft-vel kötendő szerzőđésa|áirására.
előteľjesztés2. szćtĺĺll,lmellékletét
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a szerzóđésaIáírásźnak hatáľideje z)I4.január 31.

tájékoztatása alapján: A szerződés megkötésre keriilt,
műszaki átadás -á tv étel- 20 14. m árcius Í3 - án |ezá.ľu|t.

A Kisfalu Kft.
b

efej eződti tt, a

Kij elö lt
59 / 20

1

ĺnĺnr

lakós

o

k

fel

a

kivitelezés

új ítds a

4. (I.f1 .) sz. Vá ro s g azdź.Jko dás i é s P é nzü gyi B izo tts ág hztár ozzta
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 4Blza8, (XI.20.) és a 48112013. (XII.18.) sztlmu képviselő-testületi
hatáĺozatok a|apjźnjelĺiltLELEK lakások felújításával és lakhatóvá tételével kapcsolatos
helyszíni felmérésęnalapuló költségvetési ajánlatokat az alábbíak szerint:

Cím

Bauer Sandor u. 4..

szoba félkomfortos 27,58
Dugonics u. l1. Fsz.l. 1 szoba félkomfortos 29,90
Dugonics u.16.U23. 1 szoba komfortos 26,66
Mátyás tét Z.Fsz. 4. 1 szoba komfortos 29,40
Nagýemplom u. 5.
félkomfoľtos 28,29
1 szoba
IIIT6.
Nettó összesen:
Fsz.3.

1

ĺrnęzlv,):
Bľuttó łisszesen:

1

661 936 Ft

I I7I 825 Ft
2761 554Ft
2 803 967 Ft
1 820

8l7 Ft

I0 220 099 Ft
2759 427 Ft

Í2979 526Ft

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. jaĺuár 27.

rsf

2.

ahatározat 1. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzat nevében a
munkálatok elvégzéséreaz előteľjesĺés1. szttmu mellékletét képezó ,,Vállalkozási
szetzőďést,' kösse meg, melynek fedezete bruttó 10.915.000,- Forint összeg erejéig
páIyázatai támogatás, melry az átmenetileg szabad' pénzeszkozcjk terhére megelőlegezésre
kerül, másrészről 2.064.526,- Forint cisszeg erejéig a 11602 címlak(ńźľzľelújítás,LELEK
lakások felújítása-ĺjnkéntvállalt feladat _ e|őirźnyzattnak2lt3. évipénzmarađváĺya,
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđo:avá||a|koztlsi szerzőđésa|áírésźnakhatáridej e Z}I4.január 31.

3. akivite|ezés bonyolítója a

Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó szźm\aérték3Yo-a+ÁFA'

azaz 306.603,- Ft + AFA a Jőzsęfvárosi onkormáĺyzat költségvetésének ||60f cím
|akőházfelújítás, rÉrpr lakások felújítása - önként váLlaltfeladat
évipéĺumaradványa.
Felelő

s:

po l gármesteľ,

- e|őirányzaÍźnakf}I3.

Ki sfalu Kft . tigyvez ető igazgatőj a

Hatáľidő: 2014. január 27.
Ą
t.

akivite|ezés mrĺszaki ellenőre a Kisfalu Kft., műszaki ellenőri đíjaanettőszámlaérték3oÁa + ÁFA, azaz 306.603,- Ft + ÁFA, a Jőzsefvárosi onkormányzat 11602 cím |akőhtz
felújítás, LÉLEK lakások felújítása - önként vállalt feladat _ elóirźnyzatźnak 2013. évi
péĺumaradvźnya.
Felelo

s:

po l gárme ster,

Kisfalu Kft . tigyvez ető ígazgaÍőja

Hatáľidő: 2014. január 27.

5. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoját ahatźtrozat 3. és 4. pontjában foglalt feladatok
és felkéri a polgármestert a Kisfalu Kft-vel
e||átására vonatkozó szerzodés elkészítésére
kötendő szer ző dés aláít ásár a,
s : polgáľmesteľ, Ki sfalu Kft . Ĺigyvez ető igazgatőja
Hatáľidő: a szerződés a|áításáĺak határideje zll4.január 31.

Felelő

A Kisfalu Kft.
b

efej ező dii

tájékoztatása alapján:
tt, a míiszaki átadás-átvétel 20

A Budapest WII. kerület,lf!1*
ugye
61 ĺ 201 4. (II.

u.

A

szerződés megktitésľe kerůilt, a kivĺtelezés
1 4. 03. 03 -án |ezáru|.t.

... saÍm alatti volt bérlő méltúnyossdgi

zÁnr tjĺÉs

03.) sz. Város g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

153

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy@zzg4aul-ąÍlhoz, hogy a Pesti
Központi Kerületi Bíróság 23.P.53.8241201313. számu,20I3. november 15. napjĺĺnmeghozott
ítéleténekazoĺtészetekintetében-melyben S. G. I. renđű,és S. L. J. II. rendű alpereseket
egyetemlegesen köteleńe a2008.január 1. napja és 2013. február 28. ĺapja ktjzött keletkezett
972.215,- Ft tőke összegű díjhátralék, valamint annak törvényes mértéktĺkésedelmi kamatai
hátralék, továbbá 75.000,- Ft perköltség megťlzetésére,az íté|etjogeľőre emelkedését
követően a II. ľendű alperessel _ aZaZ S. L. J-vel - szemben a végľehajtási eljárást nem
kezdeményezi, Az ítéletjogeľőre emelkedésétkĺjvetoen, az abban foglaltak végľehajtását
kizárőLag I. rendű alpeľes _ azaz S. G. - ellen kezdeményezi minđentekintetben. Felkéľia
Kisfalu Kft-t a szükséges intézkedések megtételéľe.
Felelős : Kisfalu Kft .ügyvez ető ígazgatőja
Határidő: 2014. februar 1 0.

dtintéséről s. L. J. gondnokát' L. L-t
2014. febľuáľ 5. napján levélben értesítették.Azíté|etjogeľőre emelkedésétkiĺvetően, a
végrehajtási eljárást |<lzárő|ag S. G.' I. rendű alperes ellen kezdeményezik minden
tekintetben. Az illetékes jogi képviselő értesítése- a szükséges intézkedésekmegtétele
végett _2014. február 5. napján megtiirtént.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A Bizottság

Javaslat MNP III. projekt keretében indítandó közbeszerzési eljdrdsra
8

4 1201 4. (II. 03.) sz.

Város g azdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,'Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed
Program III. (azonosító szám: KMOP-5.1.IlB-I2-k-2012-0001) Szeľződés közösségi,

szociális

1.

szo|gźt|tatás e||átásáÍa,,

taryytkozbeszerzési eljrírásban úgy dönt, hogy

akozbeszerzésekľől sző|ő20l1. évi CVIII. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljarásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljaľást folytat le.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. februĺír3.

2.

elfogadja az előterjesńés 2. számű mellékletétképezó ajtn|attéteLi felhívást és a 3.
szźrnÚmellékletétképezőajźtnlattéteLidokumentációt.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februaľ 3.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz ínté.zkedetta közbeszerzési eljáľást indító
felhívás megielentetéséről, mely a KłjzbeszerzésiEľtesítő 2014117 számában, a2341|2014
iktatĺószámon megi elent.
:

L54

Iavaslat ,,Megbízósi szerződés keretében óvodai dajka képzés',tdrgyú közbeszerzési
elj órds eredményének megóIlapítlÍs úra
85ĺ2014. (II.03.) sz. Városgazd'á|kodálsi és PénzůigyiBizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodásszavazatta|)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a ,,Megbízósi szerződés keretében
óvodąi dajka képzés,,tátgyű kozbeszeruési eljarást a kozbeszerzésękľől sző|ő f011. évi
CVIII. töľvény 76. $ (1) bekezdés a) pontja alapjáĺ eredménýelenné nyilvanítja, tekintettel
arra, hogy nem nyújtottak be ajanlatot.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2014. februáľ 3.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjáW az eljárás eredményéről szó|ĺi tájékoztatő
megielentetéséľől intézkedett, mely a 2014|24 számú Közbeszerzési Eľtesítőben, a
2317 12014 iktatószámon megi elent.
Javaslat a ,,Budapest' WII. keľiilet Teleki téri piac éIőerővel biztosított
v agy onv édelmi őrzés e,, tdrgy ú kijzb eszerzés i e lj drĺÍsmegindítlźsdra

87 l20 1 4. (II.03.) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts ág

határ ozata

(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest, VIII. kerület Teleki téľipiac
élőerővel biztosított vagyonvédelmi őľz,ése,, tárgyukozbeszerzési eljĺíľásbanúgydĺint, hogy
1. a kozbeszerzéseko| sző|ő 20II. évi CV[I. tĺjrvényHaľmadik Része szeľinti' nemzeti,
nyílt közbeszerzési e|jarást folytat le.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februáľ 3.

2. elfogađjaaz e|őterjesztés 2. számí mellékletétképező ajanlattételi felhívást és 3. számú
męllékletétképezóajtnlattételidokumentációt.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. február 3.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: kłizbeszeľzésieljárást indítĺí,felhívás
megielentetéséről az Esz-Keľ Kft. intézkedett, mely a 20|4l|6 számrĺ Ktizbeszerzési
Eľtesítő b e n, a 2300 / 20 1 4 iktatós zámon megi elent.
Javaslat a ,,Belső udvar megújítlÍs,,címííplźIyđzatonnyeľt Szigetvdri u. 6/A.
Tdrs as hdz h atdľidej én e k mó dos ítlÍsĺÍra
881201'4. (II.03.) sz. Városgazdá'|kod'ási és Pénzíigyi Bizottsághatározata

(13 igen' 0 nem, 0 tartrízkodás szavazatta|)

1_55

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest, VIII' keľület Szigetvári

u. 6/A. szám a\attiTársasház vonatkozásában a másodbeépítésűtérbuľkoló elemek beépítésiés
az eĺĺőlkészítettfotódokumentáció bektildési határidejét f0I4. ápľilis 30-ra módosítja. A
beépítésrenyitva álló hatáľidő nem hosszabbítható meg.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 3.

A

Vagyon gazdá|kodási és tjzemeltetési Ügyosztáůy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A Táľsasház a mődosított határidőt is elmulasztotta, a térburkoló elem a
Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján elvitelľe került, az lJgyosztáIy tájékoztatást kér a

Társasháztól a beépítésrevonatkozőan.

Tulajdonosi hozzĺÍjlźrulds,a Budapest VIII. keľ. Bldthy ottó u. _ Golgota u. - Delej
u. 1kV-os közvildgítdsi berendezés és hdlózat dtépítésektjzteriileti munkúihoz

89 l

20|4. (II. 03.) sz. Vá

ro s g azdá.Jko dáls ĺ és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Észak Budai Zrt. tészére,a
Budapest VIII. ker. Bláthy ottó u. - Golgota u. - Delej u. 1 kV-os ktizvilágítási
beľendezés és hálĺízat átépÍtéseközterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzźljtru|ásźt
megadj a a kĺjvetkező feltételekkel :
TJ

gyiratszám:

I 6 -17

32 l20 13

.

Kéľelmező: Eszak Budai Zrt.,tetvező: Bajnőczi Zsolt.
Helyszínek: Budapest VIII. Delej u. NajđaPéteľ- Golgota u. közĺitti szakasz/
38715) aszfa\t jźtrda, zöldsáv

(hľsz.:

és keresztező behajtő utpá|ya, buľkolatbontással

éľintett.
Budapest VIII. Golgota u. (hľsz.: 38600) 9. szźlm e|otti aszfalt jtrda, zöldsáv és
ker esńező b ehaj tó utp źiya, burko l atb o ntás s al é ľi n tett.
Budapest Bláthy ottó u. (fusz.: 3598) 42-44. szĺímoke|óttí aszfa|t járda,
zö ldsáv é s kereszte ző Íltpá|y a, burkolatbontással éľintett.

Tárgy:

Tulajdonosi hozztt1árulás, a Budapest VIII. keľ. Bláthy ottó u. - Golgota u. Delej u. 1 kV-os kozviLtąitási berendezés és hálózat źiépítésemunkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :
- a burkolatbontással érintett jarda teljes szélességébenés ľétegrendjében.keľesztező
kapubehajtóknál és útpályánál. az érintett útpálya (és jarda) bontási szélességébenés
réte€ľendjében történő végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínételkerĹilő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
. a ző|dteľĺileti szakaszok védelme- teljes helyreál|ítása (fák megĺivása, teľmőtalaj
cseréje, cserjék és fíĺújľatelepítése),3412008. (vil. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $ (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szerint,
- kĺjztertiletek alatt és felett, bontott, nem üzemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem
maradhat,
156

ól látható aĺ tájékoztatjak az úthasználókat, a burkolatbontás váthatő iđőtartamfuő|,
kotelezi akiviteIezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyľeállításara,
- abetuházó és kivitelezókozosen 5 év saÍaÍIciźLtvállal a helyreállított burkolatért.
-j

-

Egyéb kikötések:

- Az

engedélyes ) a kivitelezés területén érintett közműtulajdonosoktól
(kozműszolgáltatóktól), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. február 3.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési ÜgyosztáIy Létesítményüzemeltetésilľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkeze|ői-hozzáljáľulások kiadása megtöľtént.
Tulajdonosi hozzlÍjdrulds, a Budapest VIII. ker. Rökk SzilĺÍrdés Somogyi Béla utca,
G utenb erg tér dtépítése közter iileti m un kdih oz

90 12014. (II.03.) sz.

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźtru|ását adja,
aBudapest VIII. ker. Rökk Szilard és Somogyi Béla utca' Gutenberg téľátépítéseközterĹileti
munkáihoz.
IJ

gyiratszám:

I

6-|7 2| l 20 |3

.

Kére|mezo: Via Futura Kft. (tervezó:Lantai Gyula)

Helyszínek:
o Budapest VIII. ker. Somogyi Béla utca 2-tő| 2I. számig terjedő paros és paľatlan
oldali (hĺsz.:36429) aszťa|t burkolatú iltpá|ya, jtrďa,, bontással és buľkolatbontással
érintett,
o Budapest VIII. keľ. Gutenberg tér 4, szám előtti (hrsz.:36480) aszfa|t burkolatú
iltpćůya, j źtr da, b o ntással és b u rko latb ontás sal érintett,
o Budapest VIII. keľ. R<jkk Szilárd utca 23la-tő| 42. szźĺnigterjedő páros és paľatlan
oldali (hľsz.:3668I) aszfalt burkolatú utpá|ya, jźrda,, bontással és buľkolatbontással
éľintett,
Helyreállítási kĺjtelezettség:
a buľkolatbontással érintett csomópontok. útpályák és jaľdák terv szeľinti átépítése
(kialakítása).
a zöldteľiiletĺ szakaszok védelme - teljes helyľeállÍtása (fák megĺívásao termőtalaj
cseréje, cserjék és fű újľatelepítése),3412008. (vIL 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szerint,
aburkolatbontáshelyszínételkertilőútvonalatjólláthatóan je|zik,
jól |túhatőantájékoztatják azilthaszná|ókat a burkolatbontás várhatő idotartarnźLÍő|,
köte|ęzi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺiľténőelkészítésére,
.
aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciatvá||a| a helyreállított buľkolatéľt.

1.57

Targy:

Tulajdonosihozzájźrulás, a Budapest VIII. ker. Rokk Sziláľd és Somogyi Béla
utca, Gutenberg téĺátépítéseközterületi munkáihoz.

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 2014. februáľ 3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály LétesítményüzemeltetésiIľoda
,l.ulajdonosi-,
és kłizrttkezelői-hozzäjálľulások kiadása megtöľtént.
tiljěkoztatása alapján:
Kijzter iilet-h asznóIati kérelmek elbírólĺźsa

9

1 | 20 1

A

4. (II. 03.) sz. Vá ros gazdálko d ás i és Pénzii gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

YárosgazdáIkodási

és Pénztigyi Bizottság tĺgy dönt, hogy

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az a|ábbi tigyben:

kozteľület-hasznáIati

Közteľület-haszĺáIő,

kérelmező: Faragó Virág Gyłingyvér (egyéni vállalkozó)

Közterület-használat
Kĺjzteľület-haszná|at

ideje:
cé|1a:

(1082 Budapest, Horváth Mihály tér I4.)
2014. február 3. -2014. május 31.
vendéglátó terasz

Köztertilet-haszĺálatnagysága: 11m.

Közteľület-haszná|athelve: HorváthMihálvtét14.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. febľuár 3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A ktizteľület.használati engedély kiadásra kerüIt.

92 ĺ20 |

A

4. (II. 03.) sz. Város g azd'á|ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

Váľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáĺu|źlstad _ teljes díjfizetéssel- az alábbi ügyben:

közterĹilet-hasznáIati

Kĺjzterĺ.ilet-hasznáIő"kérelmezĺĺ:BedákPál
Kozteľület-haszná|at

ideje:

KözterĹilet-hasznáIatcéIja:
Ktjzteľület-hasznźůathelye:

KözterĹilet-haszná|atnagysága:

(1084 Budapest, Mátyás tér 4.)
2014. marcius 3. -f014. maľcius 15.
idényjelleguaszta|iarusítás(nőnap)
Népszínházu. 17.
2 m2

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 4. februaľ 3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá,|y GazdáIkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A kiizterület-használati engedély kĺadásra keriilt.
158
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/201 4. (II. 03.) sz. Vá ros g azdáI.ko dáts i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 88Il20I3. (VII.31.) szźlmll

batáĺ o zatáI .az alábbíak s zeľint mó

KözterĹilet-haszntiő,

do s ít i a

:

kére|mezó: Nyolcpipa Bt.

KözterĹilet-haszná|at ideje:
Kĺjzterĺilet-használat célja:
KöZteľĺilet-hasznáIat helye:

Kĺjaerület-haszná|atnagysága:

(1061 Budapest' Jókai téľ8.)
2013. február 3. -zll4.július 31.
megź:'||itő táb|a

Corvin Sétány 4. (Leonaľdo da Vinci u.23.)
I m"

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. februĺír 3.

A

VagyongazdáIkodási és tjzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A közteriilet-használatĺ engedély kiadásľa került.
9 4 l 201 4. (II.03.) sz. Váľos g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

Yźrosgazdálkodási

és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzź1źnu|ástad _ díjmentességgel - az alźlbbi ügyben:

közteľĺilet-haszná|ati

KĺjzteľÍilet-hasznáIő,kéreImező: TIT Kossuth Klub EgyesÍilet
Közterület-hasznźůat ideje:
KözterĹĺlet-hasznźiat cé|ja:
Kĺjzteriilet-használat helye:
KözterĹilet -haszná|at nagysága:

(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)
2014. mĺáľcius 16. -2017. marcius 15.
Kossuth Klub fényľeklám
Múzeum u. 7.
4 m2 (Kossuth Klub), |,5 fił (Muzikum)

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. február 3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A kłizteľület.hasznáIati engedély kiadásľa került.

95l

A

201 4. (II.03.) sz. Város g azdá.Jko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Vaľosgazdálkodási

és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

közteľĹilet-haszná|atí

Kĺjzterület-haszĺtiő,kérelmező: TIT Kossuth Klub Egyesület

KözterĹilet-hasznáIatideje:

(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)
2014. febľuár 3. - 20I]. februźr 2.
159

KöZterület-hasznáIat

céIja:

Közterület-haszná|at

helye:

Közterü1et-haszná|atĺagysága:

2 đb2 oldalú megá||itőtthla e|helyezése a jáľdán és 2 db
világitő vitrin elhelyezése a homlokzaton (Kossuth Klub
és Muzikum progľamjai)
Múzeum u. 7.
5m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. februar 3.

A

Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján : A ktizterület-használati engedéIy kiadásra került.

96l

A

2014. (II. 03.) sz. Város g azdź.Jko dási és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

és PéĺungyiBizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
_
hozzájáru|ást ad díjmentességgel - az alábbi iigyben, amennyiben a Halfesztivál valamennyi
nyilvános megjelenési feltiletén a Józsefuárosi onkormźnyzat, mint főtámogató kerül
megnevezésre, a keľület logója és címere elhelyezésével.
Vaľosgazdálkodási

Közterület-haszĺá|ő.kéľe1mező: Victus Kft.
KozteľÍilet-hasznźt\at

KözterĹilet-hasznáIat

ideje:
céIja:

Köáeľiilet-hasznźĺ|athe1ye:
Köaęrület-haszĺáIatnagysága..

(1188 Budapest, Péteľiút 6.)
2014. febľuár 12. -2014. február I].

Halfesztivál
Pollack Mihály téľ
500m,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. február 3.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazd,átkodási lroda tájékoztatása
alapján: A kiizteľiilet.használati engedéIy kiadásľa keriilt.

Tulajdonosi hozzltjúrulds a Bp. VII. keriilet tulajdonúban dlló közteľiiletein zdszlók
és zlÍs zl ó r uda k t e l ep í'tés én e k k ö zt e r iil et i m un kúi h o z
97 12014. (II.03.) sz. Város

g

azdá|ko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
1tartőzkodás szavazattal)

(12 igen' 0 nem,

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajđonosi hozzájźrulásźúađja,a
Budapest VIII. kerület tulajdonában áI|ő köZtertileteín zászlők és zászlőrudak telepítésének
köáeľĹil eti munkáihoz.
IJ

gyitatszám:

I

6-19

K&e|mező: Via

12 l

20 l 4.

Futura Kft. (Tervező: Fodor István)

Helyszínek:

.

(2-29. sz. mellékletek szerint)
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Mikszáth KáImántér
Gutenberg tér
Harminckettesek tere

NépszínháZv. -Nagyfuvaľos u. saĺok
Corvin sétány
Mátyás tér
Práter u. _ Szigony u. sarok
Korányi Sĺándor u. _ Ülloi út sarok
Teleki tér - NépszinhźLzu. sarok
Losonci tér

Kźiváríatér

,,FiDo'' tér (hĺsz.: 35388 névtelen köztertilet)
otczy út - Diószegi Sámuel u. sarok
Golgota téľ

ziildterületi bontással

o

és buľkolatbontással érintett.

Jelen hozzájźnutás csak a Budapest VIII. kerület Józsefuláľos onkoľmányzatźnak
tulaj donában źĺIIőköztętĹileteket érinti.

Helyreállítási kötelezettség:
abuľkolatbontássalérintettjardaszakaszokpontszeruhelyreállítása.
ztildterületi szakaszok védelme . teljes helyľeállítása (fák megóvása, termőtalaj
^
cseréje, cseľjék és fű újľatelepítése),3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szerint,
abuľkolatbontás heiyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan jelzlk,
jól
lźĺthatőaĺtájékoztatjtkazuthaszĺálókat a burkolatbontás vaľhatő ídotaÍtamáÍő|,
kötelezi a kivite|ezot a buľkolatok megfelelő minőségben történő helyreállítására,
aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvźila| a helyreállított burkolatért.

Tźttgy:

Tulajdonosihozzájaruláskĺjztęľiiletimunkához.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. február 3.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIroda

tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és ktizútkeze|ői-hozzájárulások kiadása megtiiľtént.

Teleki téri új piac iizletek haszndlati jogdnak dtengedése béľletijogviszony keretében
98 l

201 4. (II. 03.) sz. Város g azdá.Jko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYtľosgazdálkodási és PénzÍigyiBizottság úgy dönt, hogy
1. hozzźĄáru| az tĄ Teleki téri piac büfe-falato ző iz|etkör folytatásaľa szolgálő E2 je|ti, 20rľŕ
alapteľtĺletű piaci árusítóhely basznźllatíjogának bérleti jogviszony keľetébentĺjľténő
átengedéséhez a Raul és Ramóna Kft. (Cégje gyzék száma:01-09-981 I95) tészéreazzal,
L61

a) aZ
b)
c)

onkormányzat részérea cégbírőság változásbej egyzési kéľelmet jőváhagyő

határ ozatát rendelkezésľe boc sátj a, és

a bérleti szeľződésben foglalt kĺjtelezettségeivállalására kozjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyllatkozatot a szerződéskotést követő 60 napon belül aláíľja,
ellenkező esetben a szerző đéshatá|y át veszti, é s
3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget beťĺzeti a Szerzőđésaláírásátől számított 60
napon belül a megadott számlaszámra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I4. febľuár 3.

2. felkéri a polgármestert a hatfuozat 1. pontja szerinti bérlővel kĺjtendő Bérleti Szerződés
a|áirásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatariďő: 20I 4. február 28.

A

Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály LétesÍtményĺizemeltetésilroda

tátjékoztatása alapjánz Az Önkormányzat a bérletÍszerződést a Raul és Ramóna Kft-vel
kiitötte meg.

99 l 20|,

4. (II.03.) sz. Város gazdálko dá s i és P énzü gyi Bizotts ág hatáłr ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és PénziigyiBizottságúgy dönt' hogy

I. hozzájtru| az uj Teleki téľipiacon hús-hentesaľúüzletktjr folytatásríra szo|gá|ő C jelű,

36mf a|aptertiletű piaci áľusítóhely haszná|atijoganak bérleti jogviszony keretében történő
átengedéséhez a KNE-BO Kft. (Cg. 01-09-938864) részéreazza|,
a) a bérleti szerzőđésbenfoglalt kötęlezettségei vállalásźra közjegyzo elott egyolđalú
kötelezettségvállalási nyíIatkozatot a szerzódéskotést kĺjvető 60 napon be|u| aláirja,
ellenkező e s etb en a szer ző dés hatá|y át ve szti, é s
b) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget bęťlzeti a Szerződés aláírásátől számított 60
napon belül a megadott szźlm|aszámra.

Felelős: polgármesteľ
Hataríđő: 20 I 4. fębruar

3 .

2. felkéĺia polgármesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti bérlővel kötendő BéľletiSzerzodés
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő:2014. fębruaľ 28.

A

Iroda
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményĺizemeltetési
kötötte
Kft-vel
szerződést
a
KNE-BO
a
bérleti
tájékoztatása alapjánz Az Onkormányzat

meg.
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Fényes Zoltĺźnnéegyéni vóIlalkozó béľbevételikérelme a Budapest WII. NépszínltĺÍz
u. 34. szdm alatti iires önkoľmónyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsúban
gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

100 l20I4. (II.03.) sz. Váľos

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi tsizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájárul aBudapest VIII.' 34772ĺ0ĺN33 he|yrujzí számon nyilvĺĺntartott,természetben
a Budapest VIII.,Népszínház u 34. szźtm a|att ta|á|hatő, 2| m" alapteľiiletű, üres,

önkormányzatítv|ajdonú, utcai bejźltatű, ftjldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásához
hatátozott időre, 2019. december 31-ig Fényes Zoltánnéegyéni uái|a|koző részére,kézés lábápolás, műkörömépítés, fodttĺszat céIjźtra,18.870'. Ft/hó + Afa béľletĺ+ közüzemiés ktiltjn szo|gáLtatźlsi díjak összegen.

2.) abérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľaszolgáIő helyiségek béľbeadásĺínakfeltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
onkormtnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áirását vállalja a leęndő
szźlmu Budapest Józsefvárosi

bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľiđő:2014. februaĺ 1 0.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2O|4. 02. 19-én a bérleti szeľzőđésmegkiitésľe

került. További intézkedést nem igényel.

PRT-9TART KÍt. ťłjbérleti jogýiszony

létesí.téséľe
vonatkozlí kérelme a Budapest

WII. keriilet, Prdteľ u. 30.32. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozlźsdban

Í0112014. (II.03.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénziigyi Bizottsäghatńrozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3569610lNSl helytajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII.,Pľáter u. 30-32. szám a|att ta|źĺl'hatő, 40 m" alapterülettĺ,
ĺinkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratő, ťoldszinti helyiség újbóli bérbeađásához
határozott időre 2018. december 31. ,napjáig, a PRT-START Kft. tészére,
élelmiszertiz|et cé|jźra,115.203'- Ft/hó + Afa bérleti-, ł kozizemi és külĺjnszolgźitatási
díjak összegen.

2.) az 1. pontban foglaltak hatályba lépésénekfeltétele, hogy a volt béľlőtiĺrsaka

bérleti

szerzodésmegkötésee|őttreĺdezzékaf ennáIlődíjhátralékukat.
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3.) a bérleti szerzođésmegkötésének feltétele, hogy

az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
bérbeadásának
lakás céljaľaszolgáIő helyiségek
számuBudapest Józsefuaĺosi onkormányzati ľendelet 14. s (2) bekezdése alapjáĺ 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
koi1egyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat altlíĺtsátváI|alja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20ĺ4. februaľ 3.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatźsaa|apjánz2014. 0f. 17-én a bérleti szeľződés megktitésre

kerůilt. További intézkedéstnem igényel.

B. G.,

Sz. D.

B. és Sz. D. bérbevételikérelme a Budapest VIII., Vas u.
iir es

ö n

kor mdnyzati

t

7.

saÍm alatti

ulaj do n ú h e ly is ég v o n űt ko ztÍs úb an

102 l f0| 4. (II. 03.) sz. Vá ro s g azdáł|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

hozzájórul a Budapest VIII., 36503l0lÁJ22 helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
a Budapest vI[., Vas u. 7. szám alatt ta|á|hatő, 99 m, alapterületii, iires, önkormányzati
tulajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadtsához B. G. D., Sz. D. B. és
Sz. Đ. A. részérehatározott időľe' 2015. december 3l-ig kłizłisségim{ívészetĺ
alkotóműhely, műteľem és galéria cé|jára, a mindenkoľi közös költség összegének
megfelelő bérleti díj (elenleg: 15.840,- Ft/hó + Afa ł közijzemi- és különszolgáltatási
díjak összegen.

2.

a béľlőtarsaknak vállalniuk kell a helyiség felújítását saját költségen, továbbá a béľleti
jogviszony időtartama alatt és ań. kovetően sem élhetnek bérbesziĺmítással, és a felújítás
kciltségét semmilyen jogcímen nem követelhetik az onkormányzattő|.

3.

4.

nem

jórul hozzá az ővadék összegének méľsékléséhez.

bérleti szerzodés megkotésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szám,ű Budapest Józsefuaĺosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđésealapjĺĺn
kozjegyzo előtt egyoldalú ktjtelezettségvti|alási nyilatkozat aláírástú vállaljfü a leendő
a

bé11ők.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. februar 10.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 03. 03-án a bérletĺszerződés megktitésre
került. További intézkedéstnem igényel.
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Javaslat szerzőĺIésmóĺIosíttÍsdraa lózsefvdrosi Német Nemletiségi onkormdnyzattal
i és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

103 l 201 4. (II. 03.) sz. Vá ro s g azdáůko dáls

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. módosítja Budapest Jőzsefvtrosi onkormányzat és a Józsefuárosi Német Nemzetiségi
onkormányzat kozott 20t3. november 5-én a 2013. évi nemzetiségi páIyázat keretében
kötött támo gatási szerző dést.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 3.

2. felkéľia polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletétképezo támogatási szerzőđés
mó do s ítás án ak

az aláírás

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2014. február

ár

1

a.

5.

A

Humánszolĺgá./rtatálsĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján:
februáľ 20.án a|áírásra került.

A

szerződés módosítás f014.

Javaslat tervezői míívezetői szeľződés megkötésére a ,,FiDo,, tér (hrsz.: 35388) _
zöldfetiilet ĺźltalhatdrolt teriilet pľojektelem kivitelezésével kapcsolatban
104t20|'4. (II.03.) sz. Városgazdáikodálsi és PénzůigyiBizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. a Magdolna Negyed Progľam III. ,,FiDo'' tér ľehabiIítáciőjaÍIak kivitelezése során

tervezői művezetési feladatok e||źĺtásźraaz onkoľmányzat a Roeleveld-Sikkes
Architects Hungaľy Kft-vel (székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sĺándoľ u. 11. I. emelęt
I-2, ajtősztrn, cégsegyzékszźlm:0I-09-0712872) tewezői múvezetési feladatok
el|átástľa szęrződést köt, 1 . 1 8 1 . 1 02,- Ft+AFAösszegű díjazás ellenében.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. februar 3.

2.

az

e|őterjesztés mellékletét képezó tervezői művezetési szerződést és
f ę|hatalmazzaapo|gźtrmestertannakalźńrásfu a.

elfogadja

Felelős: polgármester
Hatĺíridő:a szerzőđésaláirásttnak hatĺíľideje2014. februźľ7 .
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A

Városfejlesztési és FőépítésziUgyosztáůy tájékoztatása alapján:A Bwottság á|ta|
elfogadott határozat szerint a Roeleveld.Sikkes Architects Hungary Kft-vel a teryezői
művezetői szerződés a|áírásra került 2014. február 18-án. A. szerződés azonosítója
631201,4.

Javaslat peres elj dľtźsbefej ezésére
10

5

l 20

1

4. (II.03. ) sz. Vá ľos g azdá|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővaľosi Törvényszék, mint
másodfokú bíróság előtt 43.Pf.640.947l20I2. sztĺĺalatt folyamatban lévő eljaľásban felpeľes
keresettől való elállásához perköltségigény bejelentése mellett jaľu|hozzá,
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. február 5.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján:
nem kaptak.

A per megszüntetéséről végzéstez idáig

még

Iavaslat a Fővárosi Telepiilésszerkezeti Teľv és a Fővdrosi Rendezési Szabdlyzat
véleményezésére
10712014. (II.03.) sz. Váľosgazd'á|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 2 nem,I tartőzkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogya Fővárosi Településszerkezęti
Teľv és a Fővĺírosi Rendezési Szabćt|yzat véleményezésie|játásźtban az alábbi véleménýadja:
1.

A beépítésisrĺľűségés a beépítésimagasság meghatározásakoľ kérjük a Józsefuĺáľos
Keriileti ÉpítésiSzabáIyzatfuő| szóló 6612007. (XII.12.) ont. rendeletbęn
meghatátozott beépítésiparaméterek figyelembevételét. A beépíthetőszintteľiilet
mértéke ne legyen alacsonyabb a jelenleg megengedettnél.

A

magashźzak elhelyezési lehetőségének vizsgá|atakor kéťükmegfontolni a
vrárosfejlesztési céItérségekkéntjelölt Józsefuárosi pályaudvar, a volt Ganz-MÁVA.G
teľület és a Kőbanyai út menti ipaľi tĺlmbcik terĹiletét.

A TSZT

a
J.

és az FRSZ megfelelő tervlapjain, a közlekedési infrastruktura fejlesztés
sztlmźra irányadő terĹiletbiztosítás teľĹiletétkéťtikfelttintetni az Asztalos Sándoľ
utcával pźlrhozamosan' a Dőzsa György út és a Kőbĺínyai út kĺjzĺjtt.

4.

Kérjük ahatározaÍ.1. sz. mellékletét képező,,Javasolt módosítások'' megfontoIását.
Felelos: polgármester
Határidő: azomal

1.66

A Váľosfejlesztési és Főépítészit)gyosztáIy tájékoztatása alapján:A határozat a Fővárosi
onkoľmányzat részéremegküldésre keriilt. Tekintettel arra, hogy valamennyi keľiilet a
józsefvárosihoz hasonló véleménytfoga|mazott E€g,
Főváľosi Közgyű|és nem
^
tárgyalita a Telepůilésszerkezeti Terwel és a Rendezési Szabáiyzatta| kapcsolatos
előteľjesztést. Valĺószínűleg jogszabály módosításra kerůil majd sor a hatáľidők miatt és
újabb egyeztetési folyamat indul.

A Budapest, WII. keriilet Kőfaragó u. ......... szdm alatti ingallanrg vonatkozlÍ
ZART aLEs
elővlźsdrlúsi jogról való lemondús
t09l20|'4. (II.10.) sz. Városgazdáikod'ási és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtĺízkodásszavazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormźnyzat, a .....T.......hrsz-ú, tęľmészetben a 1085 Budapest, Kőfaľagó u.
.... szźtm alatt talźt|hatő 34 rŕ alaptertiletű ingatlan tekintetében, továbbá a 9.000.000 Ftos vételaľismeretébeĺ, M. M. I. eladó, továbbá Sz. E. vevő kozötĹ 2014. január 29-én kotött
adásvételi szeruődéshez kapcsolódó elővásárlási j ogával nem kíván élni.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő 2014. február

1

0.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztá|y Gazdátlkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A kérelmező tájékoztatást kapott a diintésľől.
Javaslat a ,,Szervezeti ľeformok a Jóaefvdrosi onkormdnyzatndl,, tdrgyú
döntése alapjdn
közbeszerzési eljdrds eredményének megúllapí.tltsúraBíľúIóbizottsĺÍg

zÁnr tjĺns

|10ĺ2014. (II.10.) sz. Yárosgazdáikodálsĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(l.4 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

,,Szervezeti reformok o Józsefvárosi
onkormányzątnól', tár gyil kozbeszerzési elj áľásban úgy dönt' hogy
1. a DFT-Hungaria Kft. (székhelye: l065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ÍÍ5. Il2 emelet)
aján|attevő ajźnlata érvényes, alkalmas a szerzodés teljesítésére,ajáĺiata megfe|el az
eljĺĺrástmegindító felhívásban, dokumentácíőbarĺ és a vonatkoző jogszabályokban _
külcjnösen a Kbt-ben - foglaltaknak, nem á|| klzarő ok hatálya alatt és ajźn7ata az
ajźnlatkétó rendelkezéséľe á||ő fedezeten belül van' 1. rész: egycisszegú nettó
vállalkozói díj: nettó 9.500.000 Ft, 2. ľész:egyĺisszegű nettó válla|kozői díj: nettó

A

Ytľosgazdálkodási

és Péľr'ngyi Bizottság a

15.000.000 Ft.
Felelős: polgármester
Hatétridő : 20 | 4. február

1

0.

1.67

2.

akozbeszerzési e|jźlrás eredményes.
Felelős: polgármester
HaÍátiđő:20L 4. február

1

0.

3. a

nyertes ajĺĺnlattevőa DFT-Hungária Kft. (székhelye: 1065 Budapest, BajcsyZs1|inszky ÍLt 5. Il2 emelet), tekintettel arľa,hogy ajánlattevo érvényes ajánlatot tett,
alkalmas a szerzőđésteljesítéséreés nem áll klzárő ok hatálya alatt. Ajanlattevő
nýjtotta be azegyetlen ajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február

1

0.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: az Esz-Ker Kft. intézkedett az e|járás
iisszegezésénekmegielentetéséről. Felek ktiztitt a szerződés aláírásra kerůilt. Az eljárás
eredményéről szóló tájékoztatő a Kiizbeszerzési Értesítőben 2014. febľuár f4-én

megielent.

Kö zter iłlet-h as zn dl ati kér e lme k e l bír ól

ds

a

1|2 / 20 | 4. (II. 1 0.) sz. Város gazdálko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata

(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzugyí Bizottság úgy dclnt, hogy

Ilozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:
Közteľület -hasznáIő, kérę|mezó :
a)

köztenilet-használati

Magyaľ Méľntikhallgatók E gyesülete
(1081 Budapest, Népszínhĺázu. 8.)

ideje:

20|4. febľuár 17. -2014. február 18.
Rendezvény, egyéb elkerített terület 1óuuaai Egyetem
Allásbörze)
Szísz u. 1.
Közterület-hasznáIat helye:
Kĺjzteľület-hasznźiatnagysága: 70m2
Köztertilet-haszntiat

KözterĹi1et-haszná|atcéIja:

b)
Kĺjzteriilet-hasznźiat ídeje:

Ktjzterü1et-haszná|atcé|ja:

Közterület-hasznáIathelye:
Kĺjzterület-hasznźtIatnagysága:

20|4. februáľ 17. -2014, február 18.
Rendezvény, egyéb elkerített terület (2 đbkiá||itási autó
elhelyezése)
Tavaszmező u. - Szísz u. torkolatában a Kandó Kálmrín
F ő i sko la b ej ár ata e|ótt

2x6m.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźľrldő: 2014. februĺáľ 1 0.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A kiizterület.használati engedély kiadásra keriilt.
L68

T alaj do

n os
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Ne mzeti Kö zs zo lg dl ati E gy ete m,, L udov i k a C amp us,, p ar k
és infr a s t r u kt úľa k i) z tit i k ap c s o I at ai k ö zt e r iłl et i m un k ĺÍiIt o z
h o zzĺźjlÍr ulds

1

0.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dás i és Pénzĺĺgyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkođásiés PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájaru|ását adja, a
Nemzeti Kozszolgálati Egyetem,,Ludovika Campus,'paľk és infrastruktúľaktjzilti kapcsolatai
köĺeľtileti munkáihoz
l2l20l3 .
Kéľelmező: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft., tervező: Erős Rhoľeľ Áaam
Helyszínek:
o Budapęst VIII. Koranyi Sándoľ u. 14. szám előtti és szembeniközut (hrsz.: 36031)
aszfa|t j ár da szakasza, b o nt á s s al és b u ľko latb o n tás s al érintett,
. Budapest VIII. Korányi Sándor u.3la, szám előtti (hĺsz.: 36031) aszfa|t jtrďa
szakasza, b o ntáss al és bu rkolatb ontás s al érintett,
o Budapest VIII. Diószegi Sámuel u. 30. szám szembeni k<jzút (hľsz.: 36031) aszfalt
ját da szakasza, b o ntáss al és b u rkolatbo ntás sal éľintett,
IJ

gykatszám:

I

6-|

1

08

Helyreállítási kötelezettség :
a burkolatbontással érintett jarda teljes szélességben, az,űtpáIya bontási szélességben
és telj es rétegrendj ében t<jrténő helyreállítása,
L ztildteľiileti szakaszok védelme - teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseréje, cserjék és fĺíújľatelepítése),3412008. (WI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szerint,
abuľkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalatjő||áthatőanje|zik,
jól
láthatőantájékoztatjzk aztĺthasznźtlókat a burkolatbontás várhatő iđőtartamfuő|,
köte|ezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben t<jrténő helyreáI|ításáĺa,
abenlJĺLáző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá|Ia| a helyreállított burkolatért.

Targy:

Tulajdonosihozzźljźlrulás Nemzeti Közszolgá|atiEgyetem ,'Ludovika Campus''
paľk és infrastruktúra kozilti kapcsolatai közteľĹileti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hataridő: z0I4. februar 10.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési lJgyosztáůy LétesítményiizemeltetésiIľoda

tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és kiizútkeze|ői-hozzájáľulások kiadása megtöľtént.

Tulajdonosi ltozzlÍjúruldsa Budapest VIII. ker. Lujza u. 2-16. előtti 0'4 kV-os
kób els zakas z r e ko n str ukció kö zter iil et i m un kóih o z
1|412014. (II.10.) sz. Városgazdá|kod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a GTF Kft. részére,aBudapest
VIII. ker. Lujza u. 2-.|'6. előtti 0,4 kV-os kábelszakasz rekonstrukciója közterületi
munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájttru|ását megadja a ktjvetkező feltételekkel:

Ügyiratszám:

I4l20I4.
Kérelmező: GTF., tervezo: Stubnya Gáboľ
Helyszínek: Budapest VIII. Magclolna tl. (hľsz.: 35396) 40. szám előtti aszfalt járcla,
burkolatbontással érintett.
Budapest VI[. Lujza u. (hĺsz.: 35362) 2-16. sztlmok előtti aszfalt jźrda,
burkolatbontással érintett.

Tárgy:

16-1

Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker.Lujza u. 2-16. elotti 0,4 kV-os
káb elszakasz reko nstrukc i ó kö ĺerül eti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással éľintettjárda teljes szélességébentorténő végleges helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan je|zlk,
- kĺjzteľületek alatt és felett, bontott, nem üzemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem
maľadhat,

- jól

látható antájékoztatják aztúhasznáLőkat, a burkolatbontás vaľható időtartamáľól,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreáIlítására,
- aberuházó és kivitelező közösen 5 év saranciátvźt||a| a helvreállított buľkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az

) a kivitelezés tęriiletén érintett közmrĺtulajdonosoktól

engedélyes
(közműszo|ga|tatőktő1),

azok ęsęti előírásai alapján helyszíni szakfeltigyelet kér.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februaľ 10.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty Létesítményüzemeltetésilroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közrĺtkeze|ői-hozzáiárulások kiadása megtłiľtént.
Tulajdonosi hozzlÍjúrulds a Budapest VIII. Bľódy Sdndor u. (Szentkirdlyi u. - Vas u.
és Hoľdnszky u. - Gutenberg tér közötti szakasz) DN 150 vízvezetékfelĺijítdsa
kö zt er iil eti m un kdi h o z
ro s g azdá.Jko d,ási és P énzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

I15 l f01 4. (II. 1 0.) sz. Vá

AYárosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájźrulźlsát adja, a
Budapest VIII. Bródy Sĺíndoru. (Szentkirályi u. - Vas u. és Horánszky u. - Gutenberg tér
közötti szakasz) DN 150 vizvezeték felújítása kozteruleti munkáihoz.
Ügyiľatszám

: I6-f48l20I3.

Kéľelmező: Pest-Terv Kft.

(tervező: Kovács Emő)

Helyszínek:
. Budapest VIII. ker. Bródy Sándor utca 11. szźlmtóI, a 48. szttmig terjedő páros és
ptratlaĺ oldali (ktsz.:36669ll1) kockakő és aszfa|t burkolatu utpéiya, játda, bontással
és burkolatbontással éľintett.

.
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Helyľeállítási kötelezettség:
a burkolatbontással éľintett csomópontok. útpályák és jardák teľv szerinti ideiglenes
szilárd burkolatú hel}'reállítása.
a zöldteľĺileti szakaszok védelme - teljes helyreállítása (fák megĺívása, teľmőtalaj
cseľéje,cseľjékés fű űjratelepítése) a 3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szeľint,
abuľkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan jelzlk,
jól |áthatőantájékoztatják azilthasználókat a buľkolatbontás váľható időtartamáról,
kötelezi a kivitelezőt aburkolatok megfelelő minőségben tĺjrténőelkészítésére,
aberuháző és kivitelező közosen 5 év garanciátváI|aI a helyľeállított burkolatért.

Tźltgy:

Tulajdonosihozzájárulás, a Budapest VIII. Bródy Sándor u. (Szentkiľályi u. Vas u. és Horánszky u. - Gutenberg tér kozĺjtti szakasz) DN 150 vizvezeték
felúj ítása közterületi munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. február 10.

A

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményiizemeltetésiIroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkezelői-hozzáljárulások kiadása megtiirtónt.
Tulajdonosi houlÍjdrulds a Teleki téri ideiglenes piac 28. szdmú iizlet bérleti
s zerződés én e k meg kijt és éh e z

116ĺ20|4. (II.10.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.hozzájatu| az ideiglenes piacon a 28. számu, 7,5 rĺŕalapterületű piaci árusítóhely
(konténer) helyhasználati (bérleti) jogának átengedéséhez Gre|<sa Gábor Sándorné
őstermelő tészétę.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. febľuar 1 0.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźrozat 1. ponda szerinti bérlővel kĺjtendő Bérleti Szerzođés
aláitására.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014' februźr |4.

A Vagyongazdálkodási

és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján:
megfelelően a béľleti szerződés a|áírásra keľült.

A

diintésnek

A Corvin Medical Alkalmazott orvostudomúnyi Fejlesztő Korldtolt Felelősségíĺ

alatt|, lévő gazdasdgi túrsasdg végelszĺÍmolósidőszak alatti
TdrsasĺÍg,,végelszĺÍmolĺźs
év es b e s zdmo l ój dn ak e lfo g adds a
171.

117/20t4. (II.10.) sz. Váľosgazd'á|kodá,si és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság tltluházott tulajdonosi jogköľében úgy dont, hogy

1.

elfogadja a Corvin Medical Kft. v.a. taggýĺléséna Társaság 2012'09.25 _2013.09.24'
kö zötti iđősza|<r a vonatkozó Sztv. szerinti beszámo lój át.

2.

elfogadja a Corvin Medical Kft. v.a. taggýléséna 2006. évi V. törvény 104. $ (4)
b ekezdé s e s zeri nti tźi1 éko ztatőj át.

3.

elfogadja a Corvin Medical Kft. v.a. Futureal Zéta Kft-ve| szemben fermálló
tartozástnak rendezését és ennek keretében a Cordia Magyarország Zrt. á|ta|
nffitandó kölcsönt.

4.

felhata\mazza Józsefvárosi onkormányzat képviselőjét, hogy a Corvin Medical Kft.
v,a. taggýléséna jelenhatározatban foglaltak elfogadásáľa igenne| szavazzon.

Felelos: polgármester
Határidő: 1.-3. pont esetén 2014. február 10., 4. pont esetén a Corvin Medical Kft. v. a.
taggýlése legkésőbb 2014. február 26., a taggýlés a tagok e|őzeteshozzźĄáru|ása alapjan a
1082 Buđapest,Futó utca 47 -53. VII. emeleti targyalóban keľiil megtaľtásľa.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján:
m e gta ľtás ľa kerůilt, m elyen az o nko ľm ány zat képvis eltet te mzgát.

A Budapest WII., Dankó u.

A

taggyűlés

alatti,35476/0/A/2 és a 35476/0/A/3 helyrajzi
s zdm ťl iir es iłzleth e ly is ég e k elid e g e n ítés e
38. szdm

1Í8ĺ20|'4.(II.10.) sz. Városgazdá|kod'á,si és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 1 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., Dankó u. 38. sztlm a|atti, 35476l0lN2 he|yrď1zí szźlmu,
52m, alapterülettĺ' utcai bejaratu, ftjldszinti üľes üzlethelyiség 5.570.000,- Ft vételaron,
és a Budapest VIII., Dankó u. 38. szám alatti, 35476l0lV3 he|yrajzi szźtrnu, 18 m,
alapterületű, utcai bejáratű, foldszinti tires iizlethelyiség 1.860.000,- Ft vételaľon,
versenyeztetési eljarás mellőzéséveltĺ'rténőelidegenítéséhezW. B. részére.

2.) fetkéri a Kisfalu Kft-t, küldjon W. B.
önkormanyzatircnďe|ęt

részéteeladási ajánlatot a32l2O|3.(VII.15.) számu
szerinti ajźn|ati kötöttséggelés fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben W. B. nem é1 az eladźsi ajźlnlatban foglalt hatáľidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiségeket ahatá|yos ľendelkezésekszerint nyílt arverésen kell
elidegeníteni.

L72

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. februtlr 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján: A' hatátozatról

szólĺó értesítést,eladási ajánlatot
megkĺĺldtékaz iigyfélnek 2014. február 17.én. Szeľződéskłitésrenem jelentkezett. Äz
ingatlanokat áweľésen fogiák értékesíteni.

A Budapest WII. Diószegi Sdmuel u.

......

szúm alatti lakds elidegenítésével
kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvĺÍhagyúsa
gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

119 12014. (II. 1 0.) sz. Város

A

Városgazdálkodási és Péllzugyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźtjźlnllaz ingatlannyilvántartásban a...........helyrajzi számon nyilvrĺntartott, teľmészetben a Budapest vI[.'
Diószegi Sámuel u. .......... ...szám a|atti,31 m2 alapteľiiletú lakásra határozat\anidejűbérleti
jogviszoruryal rendelkező bér|o tészéretörténő eladási ajźtĺ|atkiküldéséhęz, a 3312013.(vII.
15.) számú önkormányzati rende\et 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás étékesítéséľe
meghatározottak szerint, az elkésztilt forgalmi értékbecslésbenmegállapított forgalmi énék
50 %o-áva|megegyező <lsszegű, 2.650.000,- Ft vételár közlése mellett.
Ki sfalu Kft . ĺjgyv ezető igazgatőj a
Hatarido: 2014. februaľ 17.
Felelő

s

:

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: Ajánlati kötöttség lejárt, nem kłitiitt szerzőđést.
Ujabb vételi kérelmet adott le, amihez a VPB 771ĺ20|4. (vII.21.) számú határozatáva|
hozzájára|t. Az eladásĺ ajánlat 2014.jtĺIius 30. napján került postázásra.

A Budapest WII., Pľdter utca 23. szdm alatti, 36356/0/A/2 helyrajzi szúmĺl,

hatdrozott időľe sujló béľletijoggal terhelt nem lakós céljdra szolglÍIó helyiség
elidegenítése
|20120|'4. (II.10.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) az ingatlan-nyilvántartásbarl a 3635610lN2 helyrajz,1számon nyilvantaľtott, természetben
a Budapest VIII., Práter utca 23. szźlĺna|atti, 25 m" alapterĹiletű, hattnozott iđejűbérleti
joggal terhelt nem lakás célúhelyiségľe fennálló elidegenítéstkizáłő feltétel alól
felmentést ad,
2.) hozzźtjáĺul az ingat|an-nyilvántartásban a 36356/0/N2 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a BuđapestVIII., Práter utca23. szźlm a|atti,25 m" alapterĹiletií, fijlđszinti
üzlethelyiségľe vonatkozó eladási ajźn|at bérlő részéretĺjrténő megküldéséhez, a
vételámak, az ęlkészult forgalmi étékbecslés,valamínt a 32/2013. (VII. 15.) szĺĺmú
ĺlnkormányzati rendelet alapján a forgalmi éľtékI00 %o-thary azaz 4.500.000,- Ft
ĺjsszesben töľténő közlése mellett.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. februtr 17.

A Kisfalu Kft.

eladási ajánlatot
tájékoztatása alapján:A határozatról szólĺí éľtesítést,
megkiildték az iigyfélnek 2014. febľuáľ 14-én. Az adásvéte|i szerződés aláírásra keľült
20|4. máľcius 11. napján.Az ügy további intézkedéstnem igényel.

J av as lat

g ép ko cs i. b e óI I ó

k

b

ér b e adds dr

a (2 d b)

Íft 201 4. (II. 1 0.) sz. Város

gazdálkod ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

/

AYárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

engedélyezi R. Á. C. részérehatźrozat|an idejű bérleti szeruođésmegkcitését a Budapest
VIII., József u. 47. szćm a|atti 35159 hľsz.-ú|akőház udvarán kialakított gépkocsĹ
beá||őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

f.

Az59l2OI1. (XI.07.) számu onkormanyzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan abéľleti
szerződés hatá|yba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó béľletidíjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3.

Az59l20Il. (XI.07.) számu Önkormányzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjan
eltekint az egyo\đalúk<jtelezettség váIlalő nyilatkozatközjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj méľtékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014' februĺáľ 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A béľletiszeľződés aláírásra került 20t4. februáľ
14.én, azíigy további intézkedéstnem igényel.

g azdáůko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

122 ĺ2014. (II. 1 0.) sz. Város

A Vaľosgazdálkodási

1.

és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

enqedélyezi J. K. részéręhatźnozatlanidejrĺ bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.'
Bacsó Béla u. 15. szám alatti 36623 hĺsz.-úlakőház udvarán kialakított gépkocsi-beá||őra,
30 napos felmondási idővel 6,476'- Ft/hó + Áfa berleti díj mellett.

2. Az

(XI'07.) számu onkormányzati renďelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szęrződés hatáIyba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
5912011.

óvadék megfizetése.

3.

Az59l2}t1. (XI.07.) szźtmu onkoľmányzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a\apjáĺ
eltekint az egyolđalúkötelezettség vállalő nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
béľleti díj mértékéretekintettel.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
}Jatáridő:2014. február I7 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A bérleti szerződés a|áírásra keľiilt 2014. februáľ
28. napján.Az ügy további intézkedéstnem igényel.

Interdent-2002 Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest WII. keriilet,
KarĺÍcsonySĺÍndoru. 2/C. szúm alatti ł)nkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célĺi
h e Iy is ég v o n at ko zlÍs ĺÍban
t23 l 20| 4. (II. 1 0.) sz. Vá ros gazdálko dási és Pénzii gyi B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájálru| az Interdent-2O02 Kft. áItaI 2013. december 31-ig béľelt,Budapest VIIL
keľület 35348l0lV1 he|yrajzi számon nyilvántartott' teľmészętben a Budapest VIII.'
Kaľácsony Sándor u. 2lC. szám alatt talá|hatő, 43 m2 alapteľületri, önkormányzati
tulajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás célúhelyiség ismételt bérbeadásához határozotí
ídőartamra, 2018. december 31-ig, 20.2|0,- Ftĺhő + Afa bérleti + közüzemi és
különszolgá|tatźsi díjak összegen azzal, hogy amennyibęn az éves fogyasztói arindex-szel
töľténő bérleti díj emelés mértékeelmaľad a közös költség összegétől, a bérleti díjat a
közos költség vá|tozás időpontjától a közös költségnek megfelelő <isszegen kell
megállapítani.

2.) abérleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gtll'ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefuĺíĺosionkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezeÍtségvá||aIási nyilatkozat aItitását vállalja a leendő
bér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. februźr 17.

A Kisfalu Kft.

tárjékoztatása alapján:A rendeletben előíľt hatáľidőn belül béľleti
szerződés megktitésérenem keľiilt sor. További intézkedést nem igényel.

Green PIan Eneľgy Kft. és a Green Plan Centeľ Kft. bérlőtórsi jogviszony létesítésére
vonatkozó közös kéľelmea Budapest VIru Prdter u. 30-32. szĺÍmglatti
önkormdnyzati t ulaj don ú h e lyis ég von atko zlÍs úb an
s g azdń|ko dási és Pénzii gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(13 igen' l. nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

|24 l 20 1 4. (II. 1 0.) sz. Váľo

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.

engedéhlezi a Budapestvlll.' Práteľ u. 30.32. szám alatli,35696l0lN52l.tsz-u, utcai
bejáratű, földszinti, 76m" alapterületű nem lakás célúhelyiségte a Gľeen Plan Energy
Kft. bérlővel kötött bérleti szeĺzódés módosítását és a béľlőtáľsi jogviszony létesítését
aGreen Plan Center Kft-vel, egyebekben a fennálló bérleti szerzóďésben rögzített
feltételek mellett.

2.

bérleti szerzodés megkötésének fęltétele, hogy az onkormányzat ttllajc1onában álló nem
lakás céljara szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.)
szźlmíBudapest Józsefuaľosi onkormĺĺnyzatirendelet 24. $ (2) bekezdés d) pontja,
valamint a 14. $ (7) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését,
.(2)
bekezdése c) pontja a|apjćn kozjegyző előtt egyoldalú
továbbá a 24. s
köte l ezett s é gvál l al ás i ny i|atko zat a|áír ástń váll alj ák a b érl őtáľs ak.
a

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeÍó igazgatőja
Hatáĺidő: 2014. február 17.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 02. LA-én a bérleti szerződés megktitésre
keľült. További intézkedéstnem igényel.
Kovlźcs Lejla egyéni vdtlalkoaj bérbevételikérelme a Budapest WII. keriilet, tillĺi tłt
54-56. szdm alatti iires önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsúban
125 120|4. (II. 1 0.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ
(13 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

ozata

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 36339l0IN2helyrajzi számon nyilvántartott,természetben a
Budapest Vlil.,tllői út 54-56. szám a|att. taláIhatő, 27 m2 alaptertiletií, ĺires,

.

önkoľmányzaÍi tulajdonú, utcai bejáratű, ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozott
iđore2019. đecember3I. napjáig, Kovács-Lejla egyéni vállalkozó részéte, fodtászat
(szépségszalon)céIjáĺa, 36.672,- Ft/hó + Afa bérleti-, koziizemi és különszolgáltatási
díjak összegen.

2)

a béľleti szerzodésmegktitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljara szol,gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmuBudapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezđésealapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|źirását vállalja a leendő

béľlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hatáĺidő : 2014. február 17 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:A rendeletben e|őírt hatáľidőn belül bérleti

szerződés megktitésérenem került soľ. További intézkedéstnem igényel.

L76

Drigdn Krisztofer Gyula egyéni vdllalkozó bérlő tevékenységiktir bővítésre
vonatkozó kérelme a Budapest VII. keriilet, PrĺÍteru. 18. szĺźmalatti önkoľmónyzati
tulajdonú nem lakús célílhelyiség vonatkozltsdban
126 l20L4. (n.

1

0.) sz. Város gazdáIko dási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(5 igen' 8 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy az a|ábbihatátozati javaslatot
nem fogadja el:

a Budapest VIII' kerüIet, 35664 hrsz-on nyilvántartott, természetben a
Budapest WII., Práter u. 18. szám alatt található, utcai bejáratú foldszinti, 27 m2
alapterületiÍ, nem lakás célúuzlethelyiséget bérlő Drigán Krisztofer Gyula egyéni
vdllalkozó béľletiszerződésének módosításához a tevékenységikor bővítĺźsetekintetében,
szeszesital árusítással, 42.500,- Ft/hó + Á7a bérleti + kozüZemi- és kt;ĺonszolgóĺtatási

1.) Itozzáidrul

díjak osszegen.

2.)

a bérleti szerződés megkotésénekfeltétele,hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakas céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóĺó 35/2013. (ĺ/I. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 24. s O d) bekezdése alapján az
óvadék feltoltését, vaĺamint a 24. $ (2) c) bekezdése alapján kazjegłző előtt egłoldalú
kö t e l ez e u s égv áll al ás i nyil atko z at al áír ás át v ál ĺalj a a b ér l ő.

Felelős: Kisfalu Kft . ügyvezet(1 ígazgatőja
}Jatáriđő: 2014. februfu 17 .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:Az iigyfelet 2014. 02. t4-én íľásban értesítették.
További intézkedést nem igénye|.

Ahmed & Anita 2010 Kft. béľbevételikérelme a Budapest VIil. keriilet, RlÍkóczi lłt
25. (bejárat a Vas utcafelđl)szám alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozlÍsúban
|2712014. (II.10.) sz. Városgazd'á|kodási és PénziĺgyiBizottsághatározata
(l. igen' 11 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A

Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alźlbbi hatźnozati javaslatot

nem fogadja el:

1') hozziliárul

a Budapest VIII., 36506/0/A/40 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest WII.,RdkóczÍ út 25. szám (a helyiség a Vas utcafelal kozelíthető meg) alatt
található, 55 m, alapterületli' ĺ)res, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, udvar feĺöli
rendelkező foldszinti helyiség bérbeadásához határozott időre 2018.
bejórattal
's
december 31. napjáig, az Altmed & Anita 2010 KÍĹ részéľe,ľaktározás céljára, 76.800,Ft/hó + Á7a bérleti-, koziizemi és külonszolgáttatási díjak osszegen.
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2.)

a bérleti szerződés megkafts,énekfeltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában ólló nem
lakas céljára szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi
bérĺetidíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. s (4) bekezdése alapján
kazjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállaĺási nyilatkozat aláírósát válĺalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. februar 17.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:Az ügyfelet 2014. 02. 14-én írásban értesítették.
További intézkedéstnem igényel.

MGL Iveel Bt. béľbevételikérelme a Budapest VIil. keriilet, Víg u. 20. szdm alatti
iiľes, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célúhelyiségre
dáts i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

128 l20 14. (II. 1 0.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

.)

hozzájárul a Budapest VIII.,34929l2lN6 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIil.,Víg u. 20. szźlm a|att talá|hatő,30 m, alapteľületű, üres, onkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú foldszinti helyiség bérbeadásźthozhatźtrazat|an időre, 30 napos
felmondási idővel az MGL Iveel Bt. részére,varroda cé|jára, 15.995'- Ft/hó + Afa
bérleti * kozuzemi- és külön szolgá|tatźlsi díjak ĺisszegen.

2)

béľletiszerzőďés megkĺ]tésénekfeltétele, hogy az onkormtnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺĺnakfeltételeiľolszóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi Önkormányzati ľenđe|et14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirástĺ vá||a|ja a leendő

1

a

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő:2014. februźtr 17.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 05. 09-én a béľletĺszerződés megkötésľe
keľĺilt.További intézkedéstnem igényel.

Javaslat a PRoLoG MíĺszakiFejlesztő és Tandcsadó Kft., Budapest WII., Futlí u.
5-9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos haszn,dlati díj tartozdsdnak ľendezésére
L29l2014. (II.10.) sz. Váľosgazd'áikod'álsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
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A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy
1.) az Esztergomi Járásbíróság előtt folyamatban |évó 5'P.20.456l20I3 szám alatti peres
eljáľás soľán a PRoLoG Kft. által a Budapest vlil.' Futó u. 5-9. szźlm a|atti,35576lI
hĺsz-úingatlan hasznźĺIatidíj rendezésre vonatkozó peren kívĺiliegyezségi aján|atát az
alábbiak szerint elfogadj a:

a.) A PRoLoG Kft. a Budapest

Józsefvárosi onkoľmĺĺnyzattészére 400.000,- Ft+ÁFA
összeget ťlzetmeg, szám|a ellenében, ahatźnozatkézhezvétęlétőlszźtmított30 napon
belül.

b.)

A PRoLoG Kft. nyilatkozik anőI, hogy a továbbiakban sem a Budapest Józsefuaľosi
onkormányzatta| szemben' Sem aJőzsefvtrosi Lakásépítő Tarsaságga| szemben nem
á1l fenn követelése.

c.)

A PRoLoG Kft. vállalja, hogy a megállapodźs a|éirását követő 45 napon belül saját
költségére kiépítia Budapest VIII., Vajdahunyad u. 4. sztlm aIatti ingatlan önálló
szenrlyvízvezetékét, és lemond a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźtm alatti ingatlanĺa
vonatkozó szolgalmi jog igényérol.

d.) Az

e|számolási összegnek az Önkormányzathoz történő beéľkeztéve|,valaĺnint az
ajánlatban felttintetett munka elvégzésévela feleknek egymással szemben
követeléstik a továbbiakban semmilyen jogcímen nem áll fenn.

Felek megállapodnak, hogy a megá|Iapodásban foglaltak maľadéktalan teljesítése
esetén azBsztetgomi Járásbíróság előtt fo|yarnatbarl|évo 5.P.20.456DaI3 szám alatti
elj áľást közö s akar aÍta| megszüntetik.

2.) felkéľia Kisfalu Kft-t, hogy az onkormanyzat nevében kösse meg a peren kívÍili
megállapodást a PRoLoG Kft-vel.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźridő: 20I 4. februar 17 .

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján:A megállapodás aláíľásra keľült 20|4. február
napján. Az tisszeg kifizetésre keľůilt.Lziigy további intézkedést nem igényel.

28.

Iavaslat Kaľdos-Erdődi Zsolt megbíuÍsi szerződésének 2013. decembeľ és 2014.
j anuóľ havi telj esítésigazollÍsúra
azdá|ko dálsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igeno 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazatta|)

130 l 201 4. (II. 1 0.) sz. Vá ro

A Városgazdálkodási

s

g

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Kaľdos-Erdődi Zsolttal kötött megbízási szerzőđésteljesítés

2.

étől 20|4. j anuár 3 1 -ig teľj ed ő iďosza|<ra.
felkéľia polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.
igazo|ását 2013 . december

1

-j
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. ťebruáĺ 25.

A

Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Kardos.Erdődi Zsolt részérea

telj esítésigazolás a|áírása megtörtént.

Javaslat a Juharos Ügyvédi lroda megbĺzlżsi szerződésének2014. januĺÍrhavi
t e Ij es ítés ig azo lĺźsĺÍra
i és P énzü gy i Bizotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodäs szavazatta|)

131 ĺ 201 4. (II. 1 0.) sz. Váľos

A Városgazdálkodási

2.

azdá.Jko

dáts

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja elfogadásra
igazo|ását f0

g

I4

a Juharos

. január

1

-j

Ügyvédi Irodával kötott megbízásí szerződés teljesítés
I 4 . j anuár 3 1 -i g terj ed ő iđószakĺa.

étől 20

felkéľia polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. február 25.

A

Szervezésĺés Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a Juhaľos Ügyvédi iľoda részére
a telj esítésigazolás a|áírása megttirtént.

Javaslat Teszdrsz Kdroly megbízási szerződésének2014. janudr havi teljesítés
igazollźsúľa
t32l2014. (II.10.) sz. Váľosgazdáikod'álsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Teszársz Kĺáľollyal kötött megbízási szerzoďés teljesítés
igazolástft}}I4. január l-jétől f)I4.januar 3l-ig terjedo ídőszakĺa.

2.

felkéri a polgáľmesteľt a hatttrozat

1.

pontjában foglalt teljesítésigazolás aláírásfua.

Felelős: polgiĺľmester
Hatĺĺridő:20L4. februźn 25.

A

Szeľvezésiés Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Teszáľsz Káľoly részérea

telj esítésigazolás a|áír ása m egtłirtén t.

A Képvis elő-testiilet

tagj

ainak rendes

év es

v

agy onny ilatko

zata
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13312014. (II.10.) sz. Városgazdá,J.kodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság az önkormányzatí képviselők rendes éves
vagyonnyil atkozat-tétel ével kapc solato s be számo lót tudomásul veszi.
Felelős: jegyző
Hataľidő: azonna|

A

Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatálsa alapján:

intézkedést nem igényelt.

A

hatáľozat végrehajtása

Iavaslat o ,,Vagyon _ és felelősségbiztosítlÍs nyújtdsúrairdnyuló biztosíttÍsi szerződés
Jóaefvórosi onkoľmdnyzat részére''tdrgyťl ktizbeszerzési eljúrds eredményének
megdllapítlÍsdľaBírúlóbizottslźgdöntése alapjdn ZART ULES
|3512014. (II.13.) sz. Városgazdáikodźlsi és PénzůĺgyiBizottságbatározata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vag/on _ és felelősségbiztosítás nyújtásdra
irĺźnyulószeľződés Józsefvárosi onkormányzat részére',tźttgy,6kozbeszerzési eljárásban úgy
dĺĺnt,hogy

A

1.

a

Groupama Garancia Biztosítő Zrt, (székhely: 1051 Budapest, októbeľ 6. u.20.)
aján|attevo ajtn|ata érvényes,az aján|attevő alkalmas a szerződés teljesítésére,ajánlata
megfelel az eljáľást megindító felhívásban, dokumentációban és a vonatkozó
jogszabáIyokban - kiĺlön<jsen a Kbt-ben _ foglaltaknak, nem áll kizarő ok hatáIya a|att.
Ajźnlata az ajánlatkéľő rendelkezésére á||ő fedęzeten belül van.
Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő: 20I 4' februáľ 1 3.

2.

a

Generali-Providencia Biztosítő Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
ajźn|attevő ajtn|ata a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja a|apjan éľvénýelen,mive| az
ajźn|aÍtevőnem az ajánlatkéro áItaI eIőírt miĺszaki-szakmai taľtalomľa tett ajánIatot,
is' melyre ajtn|atkérő nem kért ajanlatot. A
beźrazta a vezetékes vízkaľok ĺjnĺészesedését
dokumentációban ajźn|atkérőkifejezetten felhívta az ajánl'attevők figyelmét, hogy a
felolvasólapon tett ajánlatuknak tarta|mazrua kell minden díjat és kcĺltségetés azon felül
semmilyen jogcímen nem jogosultak díjat, kĺiltségetfe|szétmítani, ily módon aján|ata nem
felel meg a felhívásban, dokumentációban foglaltaknak. Az ajźnl'at ezenhlbája hiánypótlás
keretében sem lenne orvosolható, tekintettel a Kbt. 67.E Q) bekezdés b) pontjara, mivel a
hianypótlás az ajtn|ati kĺitöttség megsértésével,a bęszerzés tźľgyáĺaadott szakmďl ajánlat
módosításávaI jáma.
Felelős: polgármester
Határiđő: 2014. február

1

3.
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3.

a lefolytatott kozbeszerzésĺ eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határido: 201 4. február

1

3.

4. a Groupama Garancia Biztosítő Zrt' ajánlattevő

a nyeľtes ajánlattevő, tekintettel arľa, hogy
ajtn|attevo alkalmas a szerzódés teljesítéséreés nem áI|kizttő ok hatálya a|att, Ątlnlata az
egyetlen érvénye s aj ánlat.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. februaľ 13.

5.

polgármesteren keresztĹil felkéri az Önkormáĺyzat źita| megbízott alkuszt, a
CoVEzuTAS Biaosítási Alkusz és Tanźtcsadó Kft-t a jelenleg hatályos vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződések felmondásának előkészítéséreés a felhatalmazza a

a

po l gármest ert

azok a|áíľ ását a.

Felelős: polgármesteľ, alkusz
Hataridő: 2014. februáľ 1 3.

A' Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: az Esz-Ker Kft. intézkedett az összegezés az
ajánlatok elbíľálására vonatkozĺĺ dokumentum megküldéséľő|.A nyertes ajánlattevővel
a butosítási szerződés aláírásľa kerůilt, a teljesítés 20|'4. március l.jétől megkezdődtitt.
A tájékozatő az eljáľás eredményérő| az EuľĺípaiUniós Hivatalos Lapjájban (TED)
20 t 4 l s

0

40 -0 667

29 iktat,ő számon

J av as lat k drtérítés i
136 l20| 4. (II. 13.) sz.

m e gi

elent.

ig ény elb íľlÍIĺÍsdr

a

zÁnr tjĺBs

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űey dĺlnt, hogy hozzájáru| a}thoz, hogy az
onkoľmányzat96001107910640800 kotvényszámu biztosítás I.4.I. sz.,,Altalános felelősség
biztosítás'' alapjánN. K. balesetével (igyiratszám:28-8912014.) kapcsolatban felmeľült és az
onkoľmányzatotterhelő a Biztosító źitalmegáLlapított kártérítésiösszeg I\%o-a, de maximum
50.000,-Ft, azaz otsĺenezer forint önĺész összege megfizetésľekeľüljön a kaľosult részére.
Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2014. februaĺ 28.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: a hatáľozat megküldésre keľült a Biztosító
felé. A Biztosító és a káľosult ktizötti további egyeztetés folyamán elkészített egyezség
megállapodás tervezetét a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. május 16-ai
üléséntáľľgyalrta és az 529/2014. (V.16.) sz. határozatáva| elfogadta, a felek a|áírták,, az
50.000,-Ft tinľészkifizetéséta TłirvényességiIľoda elindította. A PénzĺigyiÜgyosztály
tájékoztatása szeľint a kifizetés augusztus 6. napján megtiirtént.

1.82

Javaslat ,,SztÍllítdsi keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56
ö n ko r múny zati b éľla k ús dn ak ľ és zI e g es Íe I ĺijít lÍs lÍh o z s ziiks ég es építőany ag o k és
kiizbeszerzési eljĺÍrús
eszkiizök biztosítdsdra eseti megrendelések olapjdn,, tĺÍrgyĺź

13 7 ĺ20

1

4,(II.

1

3.

ľ,Í

g

u,::,,::;,B iz o tts á határ ozata
) sz. V á ro s g
^,uu,u,
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság a ,,Szállítási keretszeľződés a Budapest
Magdolna Negled minimum 56 onkormányzati bérlakásának ľészlegesfelújításához
szükséges építőanyagok és eszkozok biztosításóra eseti megrendelések alapján,' tárgyű
kozbeszętzési elj árásb an ugy dönt, hogy

1.

akozbeszerzésekĺől szőIő20I1. évi CVm. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljarásrend szeľinti, nyílt közbeszerzési eljáľást folytat le.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiďő: 20I 4. februĺáľ 1 3.

2.

elfogadja az e|óterjesńés 2. számll mellékletétképező ajźn|attéte|i felhívást és a 3.
számumellékletétképezőajźn|attéte|idokumentáciőt.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 4. februáľ 1 3.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz azBsz.Keľ Kft. a ktizbeszerzési e|járálst indító
felhívás megielentetéséľől intézkedett, mely a20t4ĺ21 száműKőzbeszerzésÍ Ertesítőben'
a 2992 12014 iktatőszátm o n m egi elent.

Javaslat Megbízdsi szerződés keretében ,,Budapest-Iózsefvóros, Magdolna Negyed
Pľogram III." (azonosító szdm: KMOP-í1.I/B-12-k-2012) ,,G2/6 _,,TltľsadalombóI
kiľekesztett nőkfoglalkoztatása és rehabilitlÍciója', projekt keretében ,,Magdolna
KIub a hdtrdnyos helyzetíĺnők szdmdra,' szolgltltatds megszervezése és biztosítása
t dľgy ťl kö zb e s ze r zés i e lj dľ d s m e g in dít lÍs úr a
l38 |20 1 4.

s gazdálkodási és Pénzü gyi B Ízotts ág határ ozata
(l.l. igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

(II. 13.) sz. Vá ro

A

Yátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Megbízási szerződés keľetében ,,BudapestJózsefváros, Magdolna Neg,łed Program III.'' (azonosító szám: KMOP-S.].]/B-]2-k-2012)
,,G2/6 - ,,Táľsadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja', projeh
keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos helyzetűnők számóra,, szo|gáItatźls megszeľVezése és
bizto sítása,, tár gyu kozb eszerzési elj áľásban úgy dönt, ho gy
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1.
2.

akozbeszerzésekĺől szőlő20ĺ1. évi CVIII. törvény l21. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljaľásľend szetinti, nyílt kozbeszerzési eljarást folytat le.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februaľ 13.
elfogadja az előterjesztés 2. számu mellékletétképezó ajánlattéte|i fęlhívást és a 3.
szćlmű mellékletét képező aj ánlattételi dokrrmentációt'
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februáľ 1 3.

A' Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapjánz azEsz-Keľ Kft. intézkedett a ktizbeszerzési
dárást indító felhívás megielentetéséről, mely a 2014/2|' számú Ktizbeszerzési
E rtesítőb e n, a 299 l 20 1 4 ĺktató s zámon m egi elent.
1'

Javaslat Budapest, Iózsefvóľos Magdolna negyed progrilm III. önkormdnyzati
b ér h dzfe l új í'tlÍs kiv it e l e zés e K e ľ etm e g dll ap o d lźs o s e lj dr d s m ús o di k s za k as zd h o z
,,Vdllalkozlźsi szerződés keretében Budapest, Jóuefvdros Magdolna negyed program
I I I. ii n ko r m dny zati b ér h dafe l ťlj ít lźs kiv it e l e zés e I. ľ és z,'
,,VtÍllalkozdsi szerződés keretében Budapest, Jóaefvdľos Magdolna negyed program
III. ön ko rmdnyzati b érházfel újítós kivitelezés e 2. rész,,
,, VlÍllalko zlźs i s zerződés keretéb en B udap est, Jóu efv dro s Mag doln a negy ed progrűm
III. önkormdnyzati bérh úzfel újítdskivitelezés e 3. rés z,,
,,Vdllalkozúsi szerződés keľetében Budapest, róaefvdros Magdolna negyed progľűm
I I I. ii n k o r m úny zati b ér h dafe l új ít tts kiv it e l e zés e 5. r és z,'
,, VlÍllalkozds i szerződés keretéb en B udap est, Józs efvúľo s Mag dolna negy ed p ro gr am
I I I. ö n k o ľm dny zat i b ér h dafe l újí't lźs kiv it e l e zés e 6. r és z,
,,VlźIlalkozlÍsi szerződés keľetében Budapest, Józsefvdros Magdolna negyed pľogram
I II. ö n k o r m dny zat i b érh ó4fe l újí'tds kiv it e l e zés e 8. r és z,'
t dr gy ĺłko nz ult lÍc i ó s fe l h ív ds o k e lfo g a d ĺÍs ĺÍra
Í39 1201 4. (II. 1 3.) sz. Váľos g azdáIko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen,0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a
,,YáIIa|kozźsíszerzođéskeretében Budapest, Jőzsefváros Magdolna negyed pľogľam III.
onkormany zati b érhźzfelúj ítáS kivitel ezé s e I . r ész,,
,,Yá||a|kozási szerzódés keretében Budapest, Jőzsefvźros Magdolna negyed progľam III.
ö nkormány zati b éthźzfelújítás ki vitelezé s e 2. t ész,,
,,Yá||alkozásí szeruőđéskeretében Budapest, Jőzsefvátos Magdolna negyed progľam III.
ö nkormány zati b érhźnfelúj ítás kivitel ezé s e 3 . r é sz,,
,,Yźila|kozási szerzőđéskeretében Budapest, Józsefuaľos Magdolna negyeđprogram III.
önkormány zatí b érházfelúj ítás kivitel ezé s e 5 . r é sz,,
,,Yá||alkozási szerzőďés keretében Budapest, Jőzsefvźlros Magdolna negyed pľogram III.
önko rmányz ati b érhźzfelúj ítás kivite l ezé s e 6 . t ész,,
,,Yźila|kozási szerződés keľetében Budapest, Jőzsetvźros Magdolna negyed program III.
cinkorm ány zati b érhttzfe lúj ítás kivite l ezé s e 8 . r ész,,
tarewkonzultációs felhívásokat elfogadja az előteľjesztés mellék|etétképezőtartalommal.

Felelős: polgármester
Hataľiđő:f0|4. február 13.

A Jegyzői Kabinet

tájékoztatása alapjánŻ aZ Esz-Ker Kft. a konzultációs felhívásokat
ütemezetten a nyeľtes ajánlattevő _ MAGDOLNA NEGYED KoNZoRCIUs 2013 _
továbbította.

Javaslat a ,,BuĺIapest, WII. Hungltria krt. 2-4.
k ö zv i l ĺÍg ít lÍs fe l újí'tlÍs, t ár gy

140 12014. (II. 13.) sz.

úk ö

zb

pĺliv talcĺtelep elektromos

e s ze

r zés

i

e

htźlózat és

lj dr ds m e g in d ítás d r o

Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts á'g határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest, VIII. Hungária kÍt. 2-4. ua.v
lakótelep elektromos httlőzat és közvilágítás felújítás''tárgyú kozbeszeľzési eljaľásban úgy
dönt, hogy a

l.

akozbeszerzésekľől szőIő20I1. évi CVIII. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljárásľend szerinti, nyílt közbeszęrzési eljaľást folytat le.
Felelős: polgármester
Hatátidő: 201' 4. februaľ 1 3.

2.

elfogadja az e|őterjesńés f. számtł mellékletét képezo Ąźn|attéte|i fęlhívást és a 3.
szźtrrlűmellékletétképezőaján|attételidokumentáciőt.
Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2014. februrár 13.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz azEsz-Keľ Kft. a kiizbeszerzési e|járálst indítĺó
felhívás megielentetéséről ĺntézkedett, mely a f014|21 számú Közbeszerzési Ertesítőben'
a 29 89 l20 l 4 iktatőszálm on megi elent.

Javaslat a ,,Zĺtszlőrudak és zlÍszlók beszerzése és telepítése,tdrgyťl, közbeszerzési
értékhatdľtel nem ěrő beszeľzési eljúrds eredményének megdllapítúsdra
|'4112014. (II.13.) sz. Városgazdáikodási és PénzĺigyiBizottsághatározatz
(11 igen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazattal)

AYtĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.

a,,Zász|őrudak és zász|őkbeszerzése és telepítése,,tárgý,kozbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzési elj arást eľedményesnek nyilvánítj a.
Felelős:po1gármester
Határiđő: 20| 4. február l 3.
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2.

a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' bíĺá|atiszempont alapján a beszerzési
eljárás nyertes ajánlatÍevoje a Corrad Design Kft. (székhely: 1066 Budapest, TerézV'rt.
32. fsń'.2la., cégsegyzékszám:01 09 691173, adőszám: I253|990-f-42) ajáĺ|atÍevő,
elfo gađottajénlati źr a nettő 7 .83 I .43 5 Ft+ÁFA.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. febľuáľ 1 3.

3.

ahatározat 2. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert a Corľad Design Kft-vel kötendő
v áIlalkozási szerző dés aIáírásár a.
Fele1ős:polgármester
Hatźtriđő:20 I 4. februtr

13

.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetésilľoda
tájékoztatása alapján: A zász|őrudak telepítésétiitemezetten végzik a kivite|ező. A
telepítésvéghatáľidejez 2014. szeptembeľ 2. Elkészůilt teľületek Mátyás tér, Losonci téľ,
Népszínház utca - Nagy Fuvaros utca sarot Mikszáth Kálmán tér, Gutenberg téľ'
Szigony utca - Pľáteľ utca saľok, Corvin sétány, Diĺószegi utca - orczy út sarok,
Golgota tér, Haľminckettesek tere.
Közter iilet-haszndlati kérelmek elbírdlúsa
|'42l20I4. (II.13.) sz. Városgazd,źůkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l.1 igen' 0 nem, 0 ť'artőzkodás szavazattal)

A

Yźrosgazđálkodásiés PéĺungyíBizottság

hozzźĄáru|ást ad

úgy d<int, hogy

köztertilet-hasznźl|ati

- díjmentességgel - az alźhbi Ĺigyben:

Kĺizterület -haszná|ő.

kére|mező: Szabó ontészeti Kft.

KözterĹilet-hasznáIatideje:
Közteriilet-haszná|at

cé|ja:

K<jzterület-haszntt|athelye:

Köztertilet-hasznźiatnagysága:

(1107 Budapest, Barabás u. 5.)
2014. februáľ 24. -201,4. máľcius 7.
építésimunkaterĹilet (Hősí Emlékmű restaurálás)
Harminckettesektere(35231/4|tĺsz.)

50m.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februĺíľ13.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásľa kerůilt.
Budapest VII. kerület, Auróra u
szdm alatti iires, önkormúnyzati tulajdonú nem lakĺÍscéIúhelyiségre

A Demeter

és Buľli Kft. bérbevételikéľelmea

|43120|'4. (II.13.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

7.

Budapestvl.I[.,34780l0lN2helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.,Auróľa u. 7. szám a|att talá|hatő, 37 m2 alapteriiletű, üres'
önkormányzatí tuIajdonú, utcai bejáľatú fdldszinti helyiség bérbeadásához hatźtrozott
időtartamra,2019. december 3l-ig a Demeter és Burĺi KJÍt. részére,raktár céIjára,
32.000.- Ft/hó' + Áfa bérleti + kozuzemi- és ktilcjn szo|gá|tatźtsi díjak összegen.

r.) hozzájáľul a

2.) a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában

álló nem

lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.

20.)
szám,őBudapest Józsefuáľosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín
közjegyzo előtt egyoldalú k<jtelezettségvá|Ialási nyilatkozat altĺitását vá||a\a a leendő
béľlő.

Felelős:Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Hattridó :20 I 4. február 2I .

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2014. 03. 10-én a béľletĺszerződés megktitésľe
nem igényel.
intézkedést
került. További
P. A. magdnszemély bérlő és B. D. magdnszemély fedett teľemgaróaban lévő 12.
szdmú gépkocsi-bedlló bérleti jog dtruhúzlźsóra vonatkoaÍ közös kérelme a Budapest
WII. Prdter u. 30-32. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozĺÍsúban
14412014. (II.13.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatärozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási

1.

2.

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájáľul a P. A. magánszemé|yáIta| bérelt Budapest VIII., 35696ĺ0lN57 he|yrajzi
sziímon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest vlil., Pľáteľ u. 30.32. szám a|atti
épĹiletben kialakított tercmgarźlzsban a 12. számú gépkocsĹbeálló bérleti jogának
átruházásához B. D. magánszemély részére,hatátozat|an idejű bérleti szęrzódés
megkötéséhez30 napos felmondási idővel g.152,- Ft/hó + abbéľleti díj mellett.
jelen hatátozat 1. pontja szerinti bérleti szętzodés megkĺĺtéseelőtt B. D. magĺĺnszemé|y
6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű, azaz 69.740,- Ft szerződéskłitési díjat
k<iteles megťlzetni.
a

3.

az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem lakás céljaraszo|gźt|ő helyiségek béľbeadásának
fęltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 2O.) szźmlű Budapest Józsefuaĺos onkormányzati
ľenđelęt17. s (5) c) pontja a\apján eltekint a kozjegyzó előtti egyoldalú
tekintettel.
kötelezettségváIlralő nyi|atkozatmegtételétől a bérleti díj méľtékére

4.

a béľbeadói hozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvęvo B. D. a
jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz a szerződéskötéSi díjat megfizeti, a
bérleti szerződést a|áfuja. Az onkormányzat ezek megtcirténtéig P' A. magánszeméIy
bérlőt ismeri el bérlőként az érvéĺybenlévő bérleti szerzódésben foglalt feltételek szeľint.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatátiđo: 20I 4. február 2I.

A Kisfalu Kft.

tájékoztztása alapján:20Í4. 03. 3l-én a bérleti szerződés megkiitésre

keľült. További intézkedéstnem igényel.

ACHIM-VILL Kft. béľbevětelikéľelmea Budapest VIII. keriilet, Somogyi BéIa u.
24. szdm alatti iires, önkormányzati

|4

5 l

201 4. (II.

1

tulajdonú nem lakds célúhelyiségre

3.) sz. Vá ro s g azd,á.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájárul

vIII.'36421l0lN25he|ytajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
a Budapest VIII.,Somogyi Béla u. 24. szám alatt ta|źllhatő, 26 m" alapterületű, tiles,
önkormányzatí tuIajđonú,utcai bejaĺatúfoldszinti helyiség bérbeađásáhozhatáľozotÍ'
időtartamľa , 2019. december 3I-ig az ACHIM-VILL Kft. részére,iroda céljára,26.000,.
Ft/hó + Afabérleti łközizemi- és külön szo|gźitatási díjak összegen.
a Budapest

2.) a béľletiszerződés megkötésének feltétele, hogy

az Önkormtnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźĺ|őhelyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati rende\et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjánkozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvźĺ||alásinyilatkozat a|áírźlsát vá||a|ja a
leendő béľlő.

Felelős Kisfalu Kft . lůgyv ezeto ígazgatója
Határiđó: 20I 4. február 2I.
:

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:2Oĺ.4. 03. 17.én a béľletiszeľződés megkiitésľe
keľült. További intézkedéstnem igényel.

Javaslat Pomdzi Ddniel megbízlÍsi szerződésének2014. janudr havi teljesítés
igazoIlÍsóľa
I 46 l

201 4. (II. 1 3.) sz. Város g azdá|ko dáts i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és PénzügyiBizottság úgy dtint, hogy

1. javasolja elfogadásra
igazo|ását 20 I 4. j anuár

2.

a
1

-j

Pomázi Dániellel kötött

megbizźsi szerződés teljesítés

étől 20 I 4. j anuaľ 3 1 -ig terj edő időszakra.

felkéri a polgármesteľt a hatérozat 1. pontjában foglalt teljesítésigazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határĺdő : 20I 4' februfu 28.
1_88

A

Szeľvezésiés Képviselői

lroda tájékoztatása alapjánz Pomź.zi Dániel részérea

telj esítésigazo|ás a|áír ása megtörtént.

Javaslat a Budapest Fővdros Kormdnyllivatalu és a Budapest Fővdros WII. keriilet
JózsefvlÍrosi onkormlźnyzat között kötendő infokommunikdciós megdllapodlÍs

1

47 I 20

1

4.(II.

1

3.

A Váľosgazdálkodási

1.

:::::,B
^,,,,*,,:::
(1ĺ. igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás

) s z. Vá ľo s g

izo tts

á

g

h

atár

a
ozat

szavazattal)

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

az előterjesztés mellék|etétképezőinfokommunikációs megállapodást elfogadja.

Felelős: polgármesteľ
Hatláľidő: 2014. februráľ 13.

2.

fe|hata|mazza a po|gármesteľt ahatfuozat 1. pontjában meghatáľozott infokommunikációs
megállapod ás a|źit ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő :20 I 4. február 28.

A

Jegyzői Kabinet Belső Ellátásĺ Iroda tájékoztatatása alapj ánz 2014. március 2|-én
mindkét fé| ľészéľőlaláírásra keriilt a megállapodás.

Iavaslat ,,VlÍllalkozlÍsi szerződés keretében Magdolna negyed Program III. Teleki tér
ztildfeliilet kivitelezés" tdrgyú közbeszerzési eljáľlÍs eredményének..me.gúllapítĺÍsára
ZART ULES
BírálóbizottstÍg döntése alapjdn
|.

49 l 20 |

4. (II.2 4.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkoďás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

a ,,Vállaĺkozási szerződés keretében a Magdolna
negyed Program III. Teleki tér zoldfelület kivitelezés', táĺgyu kozbeszeruési eljárásban úgy
dönt, hogy

I.

azobuđaiZo\dteruletépítőés Fenntartó Bt. (székhely: 1048 Budapest, Fa|emezu. 11. fsz.
2.) ajáĺ,iattevő aján\atát érvénýelennényiIvánítja a Kbt. 74. g (1) bekezdés e) pontja
alapjźln.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februát 24.

189

2. a Stone Dekor Keľeskede]mi és Szo1gźt|tatő Kft. (szélĺľrely:2615 Csőváľ, Madách u. I.), az
EVERLING VaľosépítőÉpítőipaľiKereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhe|y: 2117

a
J.

Isaszeg, Aulich u. 3.), a SWIETELSKY MagyaľoľszágKft. (székhely: 1117 Budapest,
Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.) és aZoFE Kft. (szélĺľrely:1119 Budapest, Thán Károly u.
teljesítéséľeés
3-5.) ajariattevők ajánlata érvényes'ajánlattevők alkalmasak a szeĺzođés
nem állnak kizttő ok hatálya alatt.
Felelős: polgármesteľ
Határido : 20I 4. február 24.
a SWIETELSKY MagyaľországKft.. (székhely: 1117 Budapest, Iĺányi J.u.4-20. B' ép. V.
em.) ajanlati áľa meghaladja az ajánIatkéró rendelkezéséľeá11ó fedezet mértékét.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. február f4.

4.

a kozbeszerzési

e\źrás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. februfu 24.

5. a közbe szerzési eljarás nyertese a zopB Kft. (székhely: 1 1 19 Budapest, Thán Karoly u. 35.), amely az ĺjsszességébenlegelőnyösebb érvényesajánlatot adta, ajánlata az aján|atkéro
ľendelkezéséreálló fedezeten belül van, alkalmas a szerződés teljesítéséreés nem áll
kizárő ok hatálya alatt.
Ajanlattevő ajźn|ata: Egyösszegű nettó vá|Ialkozői díj (HUF) 109.457.83t,- Ft; a
Regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) álláskeľesők foglalkoztatástnak mértékenapokban
(fő*munkanap) 5 fo, 100 munkanap 500 fő* munkanap
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. februźľ24.

6. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajrĺnlattevő azEVERLING VáľosépítőÉpítőipaľi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhe1ry:2II7 Isaszeg, Aulich u. 3.), amely a második
legelőnyösebb érvényesajáriatot ađta,ajánLata az ajáĺIatkéro rendelkezéséľeáIIő
fedezeten belülvan, alkalmas aszerződés teljesítéséreés nem á||klztrő ok hatálya alatt'
Ajánlattevő ajźn|ata: Egyösszegtĺ nettó vállalkozói díj (FI[JF) 109.499.9|0,- Ft; a
Regisztrált taľtós (legatább 6 hónapja) álláskeresők foglalkoztatásźnak métékenapokban
(fő*munkanap) 5 fo, 100 munkanap 500 fő* munkanap
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. februar 24.

A

Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály tájékoztatása alapján:A Bizottság döntése
éľtelmébena kőzbeszeľzési eljáľás eredményes vo.lt, melyben ilz tisszességében
legelőnyiisebb ajánlatot benyújtĺZOFE Kft. nyeľt. AZOFE Kft-vel2014. március 24-én
a|áír ásr a keriilt a váIlalkozá si szerző dés, azono s í tőja |'56 | 20|'4.

r_90

Javaslat,,Vdllalkozdsi szerződés keretében Magdolna negyed Progrom III. KlÍlvlÍľia
tér reltabilitlźciója,' túrgyĺtközbeszeľzési eljúrds eredményének,megúllapítlźsdra
ZART ULES
Bírdlóbizottsdg döntése alapjún
| 50 l 20

1

4. (II.2 4.) sz. Vá ro s g azďá|ko dás i és P é nzĺi gyi B Ło tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság a,,Vóĺĺaĺkozásiszerződés keretében a Magdolna
negyed Program III. Kálvária tér rehabiĺitációja', tárgýkozbeszerzési eljarásban úgy dönt,

hogy

1.

az Ever|iĺg Városépítő Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (szé|ďle|y: 2I|7

Isaszeg, Aulich u. 3.) ajánlattevő ajánIata érvényes,megfelel a felhívás és dokumentáciő,
valamint a Kbt. és a vonatkoző jogszabályok eloírásainak, aján|attevő nem źilkizárő ok
hatáIya alatt és alkalmas a szerződés teljesítésére,ajtn|ata az ajtnlatkérő rendelkezésére
á'I|ő fedezeten belül van.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 24.

2. a

zopp, Kft. (székhely: 1119

Budapest,
Kereskedelmi és SzolgáItatő Kft. (26|5
Magyaroľszág Kft.. (székhely: 1 1 17 Budapest'
Kft. (székhe|y: 4400 Nyíľegyháza, Tünde u.
pontj a a|apj źn érvénýelen.

Than Károly u. 3-5.), a Stone Dekor
Csővĺáľ, Madách u. 1.), a Swietelsky
Iľinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.), a Rózsaép
I2.) ajariata a Kbt. 74. s (1) bekezdés e)

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. februźlr 24.

3.

a lefolytatott

közbeszerzési e|jétás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. február 24.

4. a kozbeszeruési eIjźrás nyeľtese az Everling

Varosépító, Epítőipaľi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (székheIy: 2II7 Isaszeg, Aulich u. 3.), mivel az egyetlen érvényes

ajánlatot tette.
Ajĺĺnlattevő ajźn|ata: Egyösszegű nettó vźll|a|kozői đij(HUF) 129.499.392 Ft; a
Regisztrált taľtós (legalább 6 hónapja) álláskeresők foglalkoztatásának mértéke napokban
(fő*munkanap) 5 fő, 100 munkanap 500 fo" munkanap
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. február 24.

A

Városfejlesztési és FőépítésziÜgyosztáIy tájékoztatása alapján:A Bizottság diintése
értelmébena kiizbeszerzési eljáľás eredményes volt, melyben az Everling Kft. _ mint
egyetlen éľvényesajánlatot tevő- nyeľt. A Everling Kft-vel 2014. máľcius 24-én
a|áírás r a kerü lt a v ál|a|kozási szerző dés, azo n o s í tő j a 5 5 ĺ20 |' 4.
1,
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D

ti

nt és cs atl ako zó fe I l e b b ezés r ő l útkdrr

al kap

cs

zÁnr Üĺns

o

l at o s p e r e s

iigy

b e

n

i B iz o tts ág batár ozata
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15 I / 20 I 4. (II.2 4.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls

A Vaĺosgazdálkodási

i

és

P énzü gy

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíľóság

első fokon meghozott z3P.53.97612011169 számuhatározatával szemben nem terjeszt ęIő

csatlakozó fellebbezést.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 24.
A Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: A Fővárosi Törvényszék felperes fellebbezését
elutasította és az első fokú határozatot hagyta helyben.

A Budapest WII. keriilet, Krĺidy Gyula u.

......

szúm alatti volt bérlő,

jelenlegjogcímnélkiililakdshaszndlórészletfizetésikérelmezÁnrÜĺns
Í52l 201 4. (II.2 4.) sz. Váro s gazdálko dá si és Pénzĺigyi B izotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. P. A. volt béľlővel, jelenleg jogcím nélkiili lakáshasznáIőva| szemben

fennálló
kcjvetelésének meghatározott részérollemond azza|, hogy fent nevezeti a Budapest
Józsefuáľosi onkormáĺyzatta| _ mint béľbeadóval _ szemben, a Budapest VIII.
szám alatti lakásľa fennálló 813.599,- Ft tőke
kerĹilet, Kĺudy Gyula u. ....
összegű lakbérlhasznáIati- és kapcsolódó külön szo|gáItatási dijhátralék után, a Ptk.
301. $ (1) bekezdése alapjan járő 160.204,- Ft összegű késedelmi kamat fizetési
követelését elengedi.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határiđo: 201 4. február 24.

2. P. A. volt

bérlővel, jelenleg jogcím nélkiili lakáshasználóval szemben fennálló
követeléséről lemond azzaI, hogy fent nevezett a Budapest Józsefuárosi
onkoľmanyz attal _ mint bérbeadóval _ szemben a 2007 . december 3I . napja, és 2009 .
július |4. napja közott keletkezett 213.274,- Ft bérleti- és kapcsolódó kĺilön
szolgáltatási đíjhátraléWavonatkozó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
17.Pk,640.699l2009ll. szźrrru jogeľős fizetési meghagyás kibocsátásával, és
végrehajttsával kapcsolatban felmeľĹilt, összesen 32,683,- Ft összegií járulékos
költségťrzetési ktivetelésételengedi.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határíđo:20I 4. februfu 24.
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3. Az

egészségügyi
elengedett követelés után az onkormányzatnď< 27%o-os méľtékrĺ
hozzźĄaru|ás Íizetésikĺitelezettségekeletkezik, melynek fedezęte a 2014. évi
költségvetésben, a |1602. címen a munkaadót terhelő járulékok soľon ľendelkezésre
ál1. A Bizottság hozzájarul az elengedett, összesen 192.887-Ft osszegű követelés után
fennálló 52.O79-Ft tisszegű egészségügyihozzĄźĺrulásmegťĺzeÍéséhez,felkóľi a
Pénziigyi Ügyosztályt a hozzájáru|ás bevallásĺíra és a ťĺzetésikötelezettség
teljesítésére.Volt bérlőnek az e\engeďett ktlvetelés után t6Yo-os méľtékűszemé|yi
jövedelemadó f,rzetési kotelezettsége keletkezik, melyet tudomásul vett. A Bizottság
felkéri a Kisfalu Kft-t a szükséges igazoIás kiadására.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: folyamatos

4.

HozzáifuuI P. A. volt bérlő, jelenleg jogcím nélküli lakáshaszná|ő Észére'a Budapest
Józsefuárosi onkormtnyzatta| - mint bérbeadóval _ szęmben, a Budapest VIII.
... szźtm alatti lakásra,2074. januaI 3I. napjtig
keľület, KľúdyGyula u. ...
_
Alapítvríny
Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátľalékosokéľt
fennál|ó, a HáIőzat
Kuratóriuma áIta| megítélt400.000,- Ft tisszegtĺ kľízistámogatás figyelembevételével
megmaradó 4|3.599,- Ft tőke összegű |akbérlhasznáIati- és kapcsolódó külön
szolgá|tatźlsi díjhátralék _ késedelmi kamat-, és járulékmentes _ 48 havi, egyenlő
törlesztő cisszegű ľészletekben történő megťtzetéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. március 14.

5.

Amennyiben P. A. volt bérlő, jelenleg jogcím nélkÍililakáshasználóbármely hónap 15.
íey az áIta\a vállalt adósságtörlesztésnek,
napjáig fenti ťĺzetésikötęlezettségének
valamint az aktuális havi lakás haszná|ati díj és külön szo|gźĺItatási díjak
nem' vagy nęm maľadéktalanul tesz eleget, ugy a részletfizętési
megfizetésének
megállapodás a I6l2O10.(m.08.) szźrnű <inkoľmányzati renđelęt39. $ (3) bekezdése
a|apjźn, azoĺtnal felmondásra keľül és a rendelet 39. $ (4) bekezdése alapjrín a teljes
díjhátľalék,valamint 2014. februar 01. napja után keletkező késedelmi kamat tartoztsa
azoĺtna| és egy összegben válik esedékessé.Arészletťĺzetésimegállapodás felmondása
utźn a jogcím nélktili lakáshasznáIővaI szembęni peres eljarás a lakás kiĹirítése,
valamint a díjhátta|ék éľvényesítésevégett sztinetelésből való felvételt, valamint a
kereset módosítását követően - tekintetteI az e|engedett kötelezettségre _ azonna|
tovább folytatódik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: folyamatos

6. ĺĚlte'i a Kisfalu Kft-t a

határozat

4.

pontjában foglalt rész|etťĺzetési

megállapo dásme gkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határiđó: f}I 4. marcius 1 4.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A volt bérl'ő, jelenleg jogcím nélkĺililakáshasználó
a Bizottság á|ta| engedélyezett részletfizetésimegállapodást 2014. augusztus 6-án _ az

első rész|et befiztésével egyiđejűleg - megkiitötte. Tekintettel a személyi jtivedelemadó
köteles bevételre, és az elengedett kiitelezettség utáni személyi jövedelemadó fizetési
kiitelezettségre, a volt béľlő, jelenleg jogcím nélküli lakáshasznáIó
adóelőleg
^z
megťuetéséhez, és az adóbevallás elkészÍtéséhez
szükséges nyi|atkozatot a
rész|etťwetésimegállapoĺ|ással egyidejíĺleg_2014. agusztus 6-án átvette.

Javaslat a Budapest Wn., József utca ... szúm alatti épiiletben lévő lakds

lakdscseréjévetéshĺźtľalékľendezésévelkapcsolatban
zÁnrtjĺns

|53/2014. (II.24.) sz. Váľosgazd,áikod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság ťlgy dönt, hogy:

I.) hozzájárul F. E. jogcím nélküli lakáshasznáIő részérea Budapest VIII., József utca
.... szttm alattí, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozatu, 34,42 m2 alapteriiletrĺ
lakás megtekintett állapotában tĺjrténőbéľbeadásĺĺhozI év határozott időre szólóan,
azzal a feltétellel, hogy a lakás lakhatővátéte|ével kapcsolatos mtĺszaki helyreállítás F.
E. kötelezettsége, amelyet fent nevezett F. E. megállapodásban kĺjteles vállalni.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő : 2074. február 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1. pontjában meghatározott megállapodás és bérleti
szer zo dés megktitésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. maľcius 31.
3.) kt}telezi F. E-t, hogy az 1.) pontban megjelölt lakás biľtokbavételétkövetően,
maximum 60 napon beliil az á|tala használt Budapest VIII., József utca .
szźlm alattí lakást ingóságaitól kiĺiľítve,senki által nem lakottan adja le.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: Budapest VIII., József utca .

szám alatti lakás birtokbavételétkövető

60. nap

4.) hozzájárul a Budapest VIII., József utca
... szźml alatti lakás és a BudapesÍ VIII.,
József utca .
... szám alatti lakás közcjtti forgalmi értékkülönbozet }oÁ-źnak 2.800.000,- Ft
kifizetéséhez,a Józsefuárosi onkormányzat 2014. évi
költségvetésében a11602 címen nyilvantartott lakásforgalmi éľtékkülönbozetterhére,
azzal, hogy abból a Budapest VIII., Iőzsef utca .
...... szttm alatti lakást terhelő
đť11artozásokat,valamint a perköltségeket közvetlenül le kell vonni.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Határidő: 2014. február 24.
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5.) hozzájárul F. E. jogcímnélküli lakáshasználó fennmaradő tartozásának - az osszeg 20
oÁ-ának befizetését kovetően legfeljebb 12 hónap iđőtartamĺa,tész\etťĺzetési
megállapodás megkotéséhez, mivel a két |akás közötti foľgalmi értékkülĺjnbozeta
tartozás teljes összegét nem fedezi.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattĺiďő : 20I 4. február 24.

6.) felkéri a Kisfalu

Kft-t a határozat

5.

pontj

ában meghatározott

ľészletf,rzętési

megállapodás megkötésére.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľiďo: 2014. március 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződés megkötésľe kerĺilt.
Javaslat a Budapest VIIL Diliszegi Sdmuel utca ....... szdm algtti ép.iiletben Iévő
ZART ULES
Iakds minőségi lakdscseréjével kapcsolatban
|5412014. (II.24.) sz. Váľosgzzdáikodálsi és PénzügyĺBizottsághatá'rozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

.. szźlm a|aĺIi, 1 szoba,
1.) hozzájaru| a Budapest VIII., Diószegi Srímuel utca .
komfort nélküli komfortfokozatu, 23,|2 m,alapterülehí önkoľmźtnyzati lakásra N. Gy.
J., N. H. I. béľlőkkel fennálló béľletijogviszony közcjs megegyezéssel töľténő

szźlm a|atÍi,
megsziintetésévelegyidejrĺleg a Budapest VI[., Práter utca .
lakás
megtekintett
38,60
m,
alapterülettĺ
komfoľtos
komfortfokozatu,
1,5 szobás,
állapotban tĺjrténő bérbeadásához N. Gy. és N. H. I. részétehatározatlan időre szólóan,
azza| a feltétellel, hogy a bérlők a leadásľa keľĺilő béľleménýsenki által nem lakottan
ađjákle, valamint a cserelakás lakhatóvá tételévelkapcsolatos műszaki helyľeállítás a
kijelölt bérlők felađata'amelyet megállapodásban kötelesek vállalni.N. Gy. J. és N. H. I.
kötelesek a visszaadott és a béľbe adandó lakás forgalmi éľtékkiilönbcizetének 50Yo-źi az az ] . 0 3 0. 0 0 0 - Ft - o t - a b érleti szerző dés megkĺitésének napj ái g megfi zetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. február 24.

2.) felkéľia Kisfalu Kft-t

a határozat 1.) pontjában meghattrozoÍt megállapodás és bérleti
szerző dés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. marcius 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szeľződés aláírásra keľült.
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Villdmcs apĺÍsbĺileredő kĺÍrtéľítés
15 5 l 20

1'

4. (II.2 4.) sz. Vá ľos g azdá|ko dás i és Pénzügyi B Łotts ág batár ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

1.

ZART ALES

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájźlruI a\lhoz, hogy a Józsefuárosi onkoľmźnyzat II]06-02 címen tervezetÍ
szám alatti lakos
kártérítése|oirányzat terhére, T. V. I., mint a Karácsony u. ... .
- egyben káľosult - részére,az épi|etet érő villámcsapásból eredő kárra| kapcsolatban
felmertilt, az onkormźnyzatot, mint tulajdonost terhelő bruttó 98.000-, Ft káľtéľítési
összeg méltányosságbő| megfizetésre keľüljön a kaľosult tészére. A kifizetés feltétele
olyan egyezség megkötése, amelyben T. V. I. nyilatkozik arról, hogy a kártérítés

megfizetésévelegyidejűleg lemond minden további kártérítésiigényérő| aZ
o nkormany zatta| szęmb en'

Felelos: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. februźtr 24.
2. felkéri a po|gttrmestert, hogy az źita|a meghata|mazott személy azl. pontban
me ghatźtto zott e gyez sé g et tartalm aző me gźi|apo dást írja a|á.
Felelő

s

: po

lgármester, Ki sfalu Kft . tigyve zető igazgatőja

Határidő: 20|4. maľcius 3.

A Pénzügyi t)gyosztály és a Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A határozatban foglaltak
szerintaz éptiletet éľővillámcsapásból eľedő káľľalkapcsolatban felmeľiilt és aZ

onkormányzatot teľhelő 98.000.-Ft kártéľítésiisszege 2014.04.08.-án átutalásra keľült
károsult részére,más követelés nem merüIt fel.
Iavaslat ,,VlÍllalkozlÍsi szeľződés keretében Magdolna negyed Progľam III. Fido téľ
r e h a b il it lÍ c iój a', t dr gy ĺłk ö zb e s ze r zés i e lj á r ús e ľ e dm ény én e k m e g ĺÍI I ap ít lźs úľa
ZART ULES
BírdlóbizottslÍg döntése alapjdn
1'5612014. (II.24.) sz. Váľosgazd'áIkod'álsi és PénzĺigyiBizottsághatározata

(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Magdolna negyed Pľogľam III. keľetében a FiDo téľrehabilitáciőjtnak fedezetét nettó
13.685.984'- Ft-tal kiegészíti a projekt költségvetés teľhéľe.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 24.

2.

a
r

e

,,Vállalkozási szerződés keľetében a Magdolna negyed Program III.
i l i t á c i ój a', ttr gý kozb eszer zési elj arásban úgy dönt, ho gy

FiDo

tér

hab
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a) azEver\iĺg Városépítő Építőipari,Keľeskedelmi

és Szolgáltató Kft. (székhely:2II7
Isaszeg, Aulich u. 3.) ajárl|aÍtevó és a Rózsaép Kft. (székhely: 4400 Nyíregyhźza,
Tünde u. 12.) ď1án|attevő aján|ata a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján
érvénytelen.

b) a Z)FE Kft.

(széklrely: 1119 Budapest' Thiĺn Károly u. 3-5.) aj,źnlattevő aján|ata
érvényes,megfelel a felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. és a vonatkozó
jogszabá|yok előírásainak, ajánlattevő nem áll kizárő ok hatálya alatt és alkalmas a
szerződés teljesítésére,ajtnIata az ajźtn|atkérőrendelkezésére áI|ő feďezeten belül van.

c)

akozbeszeruési eljźtźlseredményes.

d)

akozbeszerzési e|járźls nyertese azopp, Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.),
mint egyetlen érvényesajanlatot benyrijtó ajźn|atrevi5. Ajanlattevő aján|ata:
Egyösszegű nettó vtilalkozői díj (HUF) I73.685.894Ft1' a Regisztrált taľtós (legalább
6 hónapja) álláskeľesők foglalkoztatásźnak mértékenapokban (fo*munkanap) 2 fő,40
munkanap 80 fő* munkanap.

Felelős: polgármester
Hatáĺidŕ3: 20I 4. februźr 24.

A

Városfejlesztési és Főépítészitigyosztály tájékoztatása alapján:A Bizottság döntése
értelmébena kiizbeszerzésÍ eljáľás eredményes volt, melyben a zorn Kft. - mint
egyedüli éľvényesajánlatot benyújtó - nyeľt. A ZOFF. Kft-ve| 2014. máľcius 11.én
a|áír ásr a kerii lt a v áů|a|kozási szer ző đés, azo n o s í tő ja 132 l 2t 1 4.

Javaslat a ,,Személygépkocsi beszeľzés''tdrgyú, kiizbeszerzési értékhatdľteI nem érő
b e s ze r zés i e lj dr ds e r e dmény én e k m e g óII ap ít d s úľa
1

57 l 20 I 4. (II.2 4.) sz. Vá ro s g azdá|ko d ás

i és P énzü gyi B izo

tts

ág határ ozata

(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

1.

a

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

,,Személygépkocsi beszetzés,, tárgyű, kozbeszeruésíérték-határtel nem érő

beszerzési elj arást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmester
lJatáridő : 20 l 4. februźlt 24.

2.

a
összegtĺ ellenszolgáltatás,, bírá|ati szempont a|apján a beszerzési
',legalacsonyabb
eljĺíľásnyeľtes ajánlattevője a DIINA AUTó Zrt. (szék}rely: IO37 Budapest, Zay u.
24 ., cégse gy zékszám: 0 1 - 1 0-04 3 0 6 5, ađőszźtm: I2I3 57 9 0 -2- 4 4).

Az

aján|attevő elfo gad ott aj tln|ata:

jármuátanetíő 1.673.228,-Ft,
- az uzembe helyezés és az egyéb felszerelések (egészségügyi doboz, tarta|ékizző,
vontatókötéI, elakadásjelző háromszög, frjlzoItő készĹilék,csomagtér táIca) ára nettő
-a

138.742,-Ft.
r97

osszesen bľuttó 2.27 4.585,-Ft.
Felelős: polgármester
Hatźtriđő: 20 I 4. februźlr 24.

3.

felkéri a polgármestert az adásvételi szerzođésaláirástna.
polgĺĺrmester
Hataľidő: 2014. március 5.
Felelős

:

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetésilľoda
tájékoztatása alapjánz Az adásvételi szeľződés 2014. március 17.én került aláírásľa. A
JKFvsZ a jáľművet20L4. március 20-án átvette.
Közteľiilet-haszndlati kérelmek elbĺrdlĺÍsa
158 / 2014. (|I.2 4.) sz. Váro s gazd álko dás i és Pénzůigyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Yátosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság

hozzájarulást ad

-

úgy dönt, hogy

közteľĹĺlet-hasznáIatl

teljes díjťrzetéssel- az a|ábbi ügyben:

Közterü1et-hasznáIő,kérelmező:
Közterület-haszná|at ideje:
Közteľĺilet-hasznźiat célja:

Közteľü1et.haszná|athelye:

onish Vendéglátĺó és Keľeskedelmi Kft.

(2f41Sülysáp' Fő u. 20lA.)
2a|4. marcius t. -2aI4. máľcius 31.
vendéglátó terasz
Múzeum u.2.

KcjzteľĹilet-hasznáIatnagysága: 10m2
Felelős: polgármesteľ
Hateľidó: 20I 4. február 24.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A kiizterůilet-használati engedély kiadásra keľĺĺlt.
I59ĺ20I4. (II.24.) sz. Váľosgazdá.Jkodálsi és PénzĺigyiBizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy I0I8lf0I3. (IX.23.) sz.
hatátozatát az alábbiak szerint módosítja:

Közterii1et-haszná|ő.k&e|mezó:

Kĺjzteriilet-haszná|atideje:
Közteriilet-használat

céIja:

Kĺjzteľület-hasznáIathelye:
Közteľület-hasznáIatnagysága:
DíjÍizetésütemezése:

Cheho Kft.

(1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fsz.)
2013.október I. - 2014. szeptember 30.
vendéglátó terasz
HarminckettesektereZ.(parkolóhelyen)
20m2

havi díjfizetés
198

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 24.

A

Vagyongazdátkodási és IJzeme|tetési tigyosztá,|y Gazd,állkodási
alapj án : A ktizteriilet-használati engedély kiadásra keriilt.

lľoda tájékoztatása

Tulajdonostúrsi ltoadjóľulds, a Ganztömb (Kőbúnyai út 3l.) teriiletén taldlható 27
sz. ép iilet építésigazgatdsi elj drds óhoz
16012014. (II.24.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(1l igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a kérelmező oroglu Raktárbázis
kéľelméľe,a résńu|ajdonos Önkormányzat tulajdonostársi
hozzájárulását nem adja meg aBudapest VIII. kerü|et Ganz tcimb (Kőbányai út 3l.)
területén ta|źihatő 27. számű épület átépítéséneképítésigazgatási eljárásához.

és Kereskedelmi Kft.

Ű gyir atszám:

1 6 -

| 425 l2O 13

.

Kéľelmező: oroglu Raktźlrbázis és Keľeskedelmi Kft.
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Ganz tömb telek (hĺsz. 38599/3)

Tárgy:

teľiiletén ta|á|hatő 27.

szźtmíépület
Tulajdonosttlrsihozzźtjźns|ás, aGanz tömb (Kőbányai út 31.) terĹiletén ta|tihatő
27 sz. épül et építésigazgatási e|j ár źlstlhoz.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. februar 24.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty LétesítményiizemeltetésiIľoda

tájékoztatása alapján: Elutasító tulajdonostáľsi dtintés kiadása megtiirtént.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulđs,Budapest WII. keľiilet HoľvlÍth MihlÍly tér dtépítése
közteľüIeti munkdihoz
|'61ĺ2014. (II.24.) sz. Váľosgazdá|kodálsĺ és PénzĺigyiBizottsághatározata
(1l igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajđonosihozzájarulását adja,
aBudapest VIII. kertilet Hoľváth Mihály téľátépítéseközterületi munkáihoz.
Ü gyiratszźm: 1 6-242/201 4.
Kérelmező: K<jzmúterv 2006 Kft., tervezo: Hob| Géza

Heiyszínek: Budapest VIII. keľ. Horváth Mihály
burkolatbontással érintett

tér (hľsz.: 3523815)

jfuda,

Helyľeállítási kcitelezettség
a burkolatbontással érintett köztenileti járdák. paĺk. utak teľv szerinti átépítése
(kialakítása). kĺjzműcsatlakozások utáni hel}'reállítása.
:

199

-

a ztildteľĺiletiszakaszok védelme - teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj
a 34ĺ2008. (vII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $
cseréje, cserjék és fíĺújľatelepítése)
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szerint,
aburkolatbontás helyszínételkerĹilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
jól láthaÍőantájékoztatjźkazuthaszĺá|ókat a burkolatbontás váľható időtaĺamaról,
kĺjtelezi a kivite|ęzot a burkolatok megfelelő minőségben toľténő elkészítésére,
aberuhtnő és kivitelező közosen 5 év garanciát.vá||aI a helyreállított burkolatéľt.

Ttrgy:

Tulajdonosi hozzź$áĺulás,a Budapest VIII. ker. Horváth Mihály téľátépítése
közteriil eti munkáiho z.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 24.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty LétesítményiizemeltetésiIľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkezelői.hozzájálrulások kiadása megttiľtént.

A Budapest Wn., Baross u. l05. szúm alattift)Idszinti, 358l0/0/A/3 helyrajzi szdmú,
hatdrozott időre szóló bérleti joggal teľhelt nem lakds céljdra szolgáló helykég
elidegenítése
162lf014. (II.24.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(l.2 igen, 0 nem, 0 t'artőzkodás szavazattal)

AYtlĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy

I.) az ingatlan-nyilvántartásban a 358I0l0lN3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Baĺoss u. 105. sztlm alatti ftjldszinti, 32 m' alapteľületű,hatźrozott iđeju
bérleti joggal terhelt nem lakás célúhelyiségľefennálló elidegenítést kiztrő feltétel alól
felmentést ad,

2.)

u

ingatlan-nyilvántartásban a 35810l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Baľoss u. 105. szám alatli ftjldszinti, 32 m. alapterülettĺ egyéb helyiség
üzlethelyiségre vonatkozó eladási aján|at bérlő részéretörténĺĺ megküldéséhez,a
vételámak, az elkészĺjtltforgalmi értékbecslés,valamint a 32l20I3. (YL 15') számú
önkoľmányzatl' reĺđe|eta|apján a foľgalmi értékI00 Yo-ában, azaz 6.360.000,- Ft
összegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Hatźtriďo : f01 4. maĺcius 3.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:Az eladási ajánlatot kikůitdtéka bérlőnek 20|,4.
máľcius 3. napján. Az adásvéte|i szerződés aláíľásra keľĺilt2014. máľcius 25. napján. Äz
ügy további intézkedéstnem igényel.
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16312014. (II.24.) sz. váľosgazd'á|kod'ási és PénzůigyiBizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 Ártőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

Kft. (képviselő: Terhes János' székhely: 6724 Szeged',Hétvezér u. 38.
A. épület, adőszćml: 13218506-2-06) részérehattlrozatlaĺ idejű bérleti szerzoďés
megkötését a Budapest VIII., Futó u' 5-9. szźlm alatti 35576lI fusz-il telken kialakított
gépkocsi-b eá|Iőra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérteti díj mellett.

2.

Az59l2Ot1. (XI.07.) szttmu onkormányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapjan abéľleti
szerzőđéshatáIyba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ

engeđéIyeziTenzio

óvadék megfizetése.

3.

Az59120|1. (XI.07.) számű onkoľmĺínyzatiręndeIet15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján
eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség vállaló nyl|atkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától, a

tekintettel.
bérleti díj mértékéľe
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő:2014. maľcius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľződés a|áłírásra keľült
28. napján.Az ügy további intézkedéstnem igényel.
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f0 7 4. (I1.2 4.) sz. V á ľo s g azđá.Jkođási és P énzii gy i B iz o tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.

2.

2014. februáľ

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

engedélyezi U. A. tészérehatátozat|arl idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. |7. szźtm alatti 34853 hľsz-útelken kialakított gépkocsĹbeállóra, 30
napos feImondási idővel 6'476,-ft+
bérleti díj mellett.
^fa|hő
Az 59120|1. (XI.07.) szźlmu Önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźna bérleti
szeruodés hatáIyba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ
óvadék megfizetése.

3. Az59l20I1.

(xI.07.) számt onkoľmányzatirende\et 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállalő nyi|atkozatkozjegyzői okiľatba fog|a|źsátő|, a
bérleti díj mértékéretekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20I 4. március 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A bérleti szerződés a|áírásra kerüIt
12. napján.

Aziigy további intézkedéstnem igényel.

2014. március

201,

A Bíró Lajos utca 18. szdmú Tórsashdz bérbevételikérelme a Budapest VIII. Bíró
Lajos u. 18. szĺÍmalatti önkormdnyzati nem lakĺźscélúhelyiségek vonatkozlźsĺÍban
1

65 l 20 Í 4.

s g azdáůko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen,,O nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

(II.f 4.) sz. Vá ro

A Városgazdálkodási
1.)

és Pénzügyi Bizĺ.lĹĹság úgy donĹ, hogy:

a Budapest VIII., 3880310lN8helyrajzi számon nyilvántaĺott, teľmészetben a Budapest

VIII., BírĺĺLajos u. 18. szźlm a|att ta|álhatő, |9 m2 alapteľĹiletű, ĺjnkormányzati

tulajdonú, udvaľi bejaľatú, alagsori lakást a lakásállományból
nem l ak ás cé|j ćlra szoIgá|ő helyi s é gké nt tĄ a nyi lván.

torli, és a továbbiakban

2.) fetkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a fenti ingatlannal kapcsolatban az onkormanyzat
képviseletében, az onkormanyzat illetékmentességénekigénybevételéveljárjon eI az
építésĹigyihatóságnál a hatósági bízonyíBĺánykiállítása érdekében, majd kérje a
Ftjldhivataltól a funkcióváltás átvezetését.

38803l0lV9 he|yrajzi számoĺ nyilvantatott, természetben a Budapest
VIII., Bírĺó Lajos u. 18. sztlm a|att ta|á|hatő, 27 m2 alapteľĹiletű, onkoľmányzati
tulajdonú, udvaľi bejźtratt, alagsori lakást a lakásállomanyból törli, és a továbbiakban

3.) a Budapest VIII.,

nem l akás
4.)

cé|j fu a szolgé/rő hel yi

sé

gké

ĺt tartj a nyi lván.

fetkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a fenti ingatlannal kapcsolatban az onkormanyzat
képviseletében, az Önkoľmanyzat illetékmentességénekigénybevételéveljarjon eI az
építésiigyihatőságĺźĺIa hatősági bizoĺyitvźnykiállítása érdekében, majd kéľjea
Fĺjldhivataltól a funkcióváltás tńvezetését.

s.) hozzájárul a Budapest VIII., 3880310lN8 he|yrajzí számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest vI[., Bíró Lajos u. 18. szám aIatt ta|źůhatő,19 m2 alapterĹĺletű'
cinkormányzati tulajdonú, udvari bejáĺatű', alagsori nem lakás célúhelyiség
bérbeadásáhozhatáĺozott időtartamľa,2018. decembeľ 3I-iga Bíró Lajos utca 18. számu
Tźrsashźutészérekozosségicélokľa'8.588,- Ft/hó, + Äfa bérleti ł koztizemĹ és kültjn
szoIgtitatási díjak ĺisszegen azza|, hogy amennyibęn az éves fogyasztői arinđex-szel
történő béľletidíj emelés mértékeęlmarad a k<jzös ktiltség összegétől, a bérleti ďíjat a
közcĺs költség váItozás időpontjától a közös kĺiltségnekmegfelelő összegen kell
megállapítani.
6.) hozzáiárul a Budapest VIII., 3880310lN9 helyrajzi szźlmon nyilvántartott,.teľmészetben a
18. sztlm a|aÍt ta|á|hatő, 27 m" alapterĹilehĺ,
Bíró Lajos
Budapest

vI[.,

u.

önkormĺĺnyzati tulajdonú, uđvaribejźnat,Ĺl, alagsoľi nem lakás célúhelyiség
bérbeadásáhozhatározottidőtartamĺa,2018' december 3Ĺ-iga Bíró Lajos utca 18. számu
célokľa, 12.204,- Ft/hó + Afa bérleti + kcjzĹizemi- és külön
Társasházrészéľekĺjzĺĺsségi
szolgá|tatttsi díjak összegen azza|, hogy amenny1ben az éves fogyasztói arindex-szel
történő béľleti díj emelés mértékeelmarad a kĺjzös költség összegétől, a bérleti đíjata
kĺjzos költség vá|tozás időpontjától a kĺjzös koltségnek megfelelő <isszegen kell
megállapítani.
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