
7.) a jelen haÍározat.5.) és 6.) pontja szerinti bérleti szetzoďés nem hosszabbítható megaz
onkormányzat tuIajđonában álló nem lakás céljara szoIgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeirőI sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) számu rendelet 29. $-a a|apján, arľól kérelem esetén
a hatáskĺjnel rendelke ző bizottság dönt.

8.) a jelen hatźtrozat 5.) és 6.) pontja szerinti bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy
az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljara szo|gáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20) számú Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3-3 havi bérleti díjnak megfeleIő óvadék
megťrzetés ét v á||alj a a leendő bérlő'

9,) eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállalási ĺy1|atkozat a|áirźsátőI a
35l2O13. (VI.20.) számu Budapest Józsefuáľosi onkormányzatí rendelet 17. $ (5) b)
ponda aIapján.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. március 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása a|apjánz2013. 12. |'6-án a béľleti szeľződések megktitésre
kerültek. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIru. keriilet, Gyulai P. u. l2. szúm alatti iires, önkormúnyzati
tulajdonú nem lqkús céIlÍ llelyiség bérbeadúsdľa kiírt nyilvdnos plźIydzat lezdrdsdľa

és az eredmény megúIlapítlźsúra

166l20t4. (I|.24.) sz. Városgazdá|kod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szlvazatta|)

A VárosgazdáIkođásí és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. 36455/0lNI
helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Gyulai P.ltt. 12. sztm alatÍi,
33 m" alapterĹiletti üľes nem |akás céLjára szo|gáIő iizlethelyiség bérbeadásárakiírt nyilvános
egyforduló s pá|yázatot érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Határiđő: 20I 4. március 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:További intézkedést nem igényel.

,,Dr. Kúrpúti,' oľvosi Bt. béľIő ltj bérleti jogviszony létesítése és bérleti díj
cstikkentési kérelme a Budapest VIil. keriilet, rórsef krt. 47. szóm alatti

önkoľmónyzati tulajdonú nem lakús célú helyiség vonatkozlźsdban

|67 ĺ20 1 4. (II.2 4.) sz. Vá ľos gazd álko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozatl
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy
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1.) hozzájáral a Budapest VIII. keľület 36697ĺ0lN13 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József krt. 47. szám a|att talál^hatő,33 m, alapterületíi,
önkormányzati tv|ajđonú, I. emeleti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához a ,,DÍ.
Kźtrpźlt1" orvosi Bt. részéľe határozott.iđőtaĺamra,z0I8. december 3l-ig, 44.413,- Ft/hó
+ Afa béľleti ł közuzemi és külĺjnszo|gáItattsi díjak osszegen' amenÍIyiben a 4.544,- Ft
késedelmi kamat l.artozását a hattlrozatról szóló értesítés átvéte|ét követő 8 napon belül
kiegyenlíti.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
Iakás céljźta szolgźll'ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺín 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határíďő: 2014. marcius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjánz2014. 03. 05-én a béľleti szerződés megkötésre
kerÍilt. További intézkedést nem igényel.

MANDEL'/| KÍt. új bérleti jogviszony létesí'téséľe vonatkoai iigye a Budapest VIil.
Jóuef u. 47. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség tekintetében

t 68 l 20 1 4. (Il.2 4.) sz. Vá ľo s g azdál.ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hoaájdrul a MANDELA Kft. á|ta| használt Budapest VIII., 35|59l0lV41 helyrajzi
számon nyilvantartott, természetben a Budapest VI[.'József u. 47. szám alattta|á|hatő,
48m2 alapteľiilettĺ, ĺlnkormányzati :urllajďonú, utcai bejźĺratű' fijldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség újbóli bérbeadástůloz hatáľozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikotésével,élelmiszer kiskereskedelem szeszesital áľusítással és . papír-írőszer
Ílz|etcéIjára, a számított bérleti díj ĺĺsszegén, azaz 98.167,- Ft/hó + Afa bérleti +
kozuzemi- és külon szolgéitatási đíjon.

2') a béľleti szerzőđés megk<itésének feltétele, hogy az onkormáĺyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefüaľosi onkormányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, va|amint a I7. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírástńváIIa\a a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20I 4. március 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatász alapján:20|A. 03. lĺ-én a bérleti szerződés megktitésre
keriilt. További intézkedést nem igényel.
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Varga Virdg Andrea egyéni vdllalkozli bérbeszlÍmítĺtsi kérelme a Budapest VIil.
keriłlet, Somogyi B. u. 17. szám alatti helyiség vonatkozdsdban

169 l20 | 4. (|I.2 4.) sz. Vá ros g azdáI.ko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

I.) ItozzáiúrulYatgaAndľea Virág egyéni vá||a|koző által bérbe venni kívánt Budapest VIII.,
36466l0lV3 he|ytĄzi számon nyilvántartott' természetben a Budapest VI[., Somogyi B.
u. 17. szám a|atĹta|á|hatő, 18 m, alapteriiletú, ĺinkormányzati tulajdonťr, utcai, ťoldszinti
galériás nem lakás célú üzlethelyiség felújításához, továbbáhozzź$átul aYarga Andľea
Virág egyéni vá||a|kozőval történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez a fcidém
megerősítés vállalásával, és a bérbeadóta tartoző felújítási munkák költségének béľleti
díjba tĺiľténő bérbeszźmitáshoz bruttó 317.405,. Bt (249.925,. Ft + 67.480,- Ft Áfa)
összegben, amennyiben a bérlőjelölt a bérleti szęrzőđés megkciti, afelújítási munkákat
elvégzi és a benyújtott számlák a|apján az onkormányzatí Házkeze|ő Iroda \eigazolja a
teljesítést.

2.) fenntartiaaYźrosgazdálkodási és Pénzljgyi Bizottság 110212013. (x. 07.) szźlmtl
határozatźlban foglaltakat azza|, hogy az onkoľmanyzat tu|ajďonában álló nem lakás
cé\ára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számu
cinkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt bérleti szerzőđés megkötéséľe
vonatkozó hatáľidőket jelen határozatrő| szóló értesítéskézhezvételétől kell számítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20I 4. maľcius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjánzf0|'4. 04. 02.án a bérleti szeľződés megktitésľe
került. További intézkedést nem igényel.

A Chillis Stúdió Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. kerĺilet, Üaĺi ítt 38.44.
(44.) szúm alatti iires, önkormdnyzoti tulajdonú nem lakds célú helyiségre

Í701201'4. (II.24.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<lnt, hogy:

I.) hozzájárul a Budapest vIII.'36402l4tDl3 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII.,Ünoi űt 38-44. (44.) szám a|att ta|á|hatő, 46 m2
alapteľületti, üres, önkormányzati fulajdonú, utcai bejáratű ťoldszinti helyiség
bérbeadásához hatátozott iđőtaľtamra, 20|9. december 31-ig a Chillis Stúdió
Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató K{Ĺ részéte, kereskedelmi alapellátás
(szeszárusítás nélkiil) céIjfua, 68.325,. Ft/hó + Afa bérleti + közuzemĹ és külön
szolgá|tatźlsi díj ak ö s szegen.
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2.) abér\eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjfua szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l2O13.(vI.fO.) számú Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2)

bekezdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|aĺĺint a I7.

$ (4) bekezđése alapjárl kozjegyzo előtt egyoldalťr kötelezettségvá||alási nyilatkozat
alźtít ástń v áIIa|j a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014. máľcius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A rendeletben foglalt hatáľidőn belül nem keľült
soľ a bérleti szerződés megkiitéséľe. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a,, DH.II/2 0 1 3 típ us lź, b érlakds p lÍly ózat eredmény ének meg dllapítlÍs dr a

|7 1 ĺ 20 1 4. (|I.2 4.) sz. Vá ro s g azdá.Iko dáls i és P énz ü gy i B iz o tts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a ,,DH-III2013. típusú,, pá|ytnaton meghirdetett Budapest VIII., Vay Á. u. 6. I.
emelet 36. szám alatti lakásra benýjtottpá|yazat nyertese:

K. P. Zs. (6 pont)

Nincs sorrendben következő pá|ytző.
Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: f0I4. április 30.

2.) a,,DH-II|2013. típusú,, pá|yázaton meghiľdetett Budapest VIil.' Szigetváľi u. 4. II.
emelet 24. szźtm alatti lakásra benyújtottpá|yźnat nyertese:

J. J. (5 pont)

Nincs sorrendben kĺjvetkező páIyaző'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4. április 30.

3.) a,,DH-IIIZO13. típusú,, pá|yźzaton meghirdetett Budapest VIil., Diószegi S. u. 15. I.

emelet 15. szźlm alatti lakásľa benyújtottpźtJyázat nyertese:

Sz. P. (6 pont)

Nincs sorrendben következő pá|yáző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: 20I 4. április 3 0.



4.) a,,DH-II12013. típusu, pźůytzatonmeghirdetett Budapest vI[.' Diószegi S. u. 15. il.
emelet 27. szám alatti lakásra benffitottpáIyázat nyertese:

B. I. (4 pont)

Nincs sorrendben következő pá|yáző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: 20|4. ápľilis 30.

5.) a ,,DH-IIIZO13. típusu, pá|yázaton meghiľdetett Budapest YIII., Práter u. 30.32. I.
emelet 8. szám alatti lakásra benyújtottpá|ytzat nyeľtese soľsolás útjan:

ó. r' g. (6 pont)

Nincs sorrendben következő pályaző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvez etó igazgatőja
Határidő 20I 4. április 3 0.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az I.),2'),3.), 4.),5.) pontban meghattrozott lakásokľa
vonatkozóan a nyeľtes pá|yźnőkkal a bérleti szerzóđést kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. április 30.

7) apá|yázatra kiírt lakásokĺa kötött bérleti szerzőđésbe bele kell foglalni, hogy abérló a
lakást a bérleti szerzőđés megkötésétől számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. február 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pá,J'yázati anyagok feldolgozása megtiĺľtént.
20|'4. június |2.én l. db lakás kĺválasztása vonatkozásában kőzjegyző jelenlétében'
sorsolás alapján kerül kiválasztásra a nyeľtes pályázó. A bérleti szerződés f014. július
25 - én a|áír ásr a keľii lt.

Javaslat a Budapest VIil., Lovassy Ldszló u. 6. szdm alatti épiiletben Iévő
hasznúIaton kíviili túroló helyiség, önkormđnyzati bérlakúshoz történő csatoltÍsúra

|7 2 l 20 | 4. (II.2 4.) sz. Vá ľos gazdálko d ási és Pénzügyi B ĺzotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) hozzájáruI a Budapest VIII., Lovassy Lász|ő utca . ...... szám alatti bérlakás
mellett lévő 12,00 m, alapterületű táro|ő helyiség lakásbővítés céljából történő
bérbeadásához H. L. részéte, az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, de
legfetjebb 3 év határozottiď&e szőlőan, azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell
a megnövekedő alapterületre vonatkozó lakbéľ megfizetését és a múszaki egyesítéssel,
bővítéssel kapcsolatos eljarás és a munkalatok költségét. Amenrryiben ahaszntiaton
kívĹili tároló helyiségben fürdőszoba+WC kerül kialakításra, ,űgy a kialakításhoz az
a|atta lévő Budapest VIII., Lovassy Lász|ő utca szám alatti
önkormány zati b érlakás b érlőj ének íľás o s ho zzt$ trulás a szük s é g e s.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatándő : 20 I 4. február 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat 1.) pontjában foglaltak alapjáĺ a béľleti előszerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. március 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződés a|áírásra került.

Javaslat a Budapest VIII., Koszorú utca ... szdm alatti épiiletben lévő
önkormdnyzati lakds b éľb eadds úľa

17 3 ĺ 201 4. (II.24.) sz. Vá ros gazdáIko dási és P énzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzájárul S. Gy. Zs. részére az áIta|a lakott Budapest VIII., Koszorú utca .

sztm a|atti 5I,70 m, alapteľĹi|etu,2 szoba, komfoľtos komfortfokozatu önkormányzati
tulaj donú béľlakás béľbeadásah oz, hattx ozatlan időre szó ló an.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő : 20 | 4. február 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában foglaltak alapjźn abérleti szerzodés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2014. maľcius 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľIeti szeľződés a|áírásra kerii|t.

Javaslut a Budapest WII. keľíilet, Hungdria kľt. ... ...... szóm alatti lakĺÍs
béľbeaddsdra
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17 4 / 20 1 4. (II.2 4.) sz. vá ro s gazdálko d ás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:

I.) hozzájćłrul K. Á., jogcím nélküli lakáshaszněůő részére az źitala lakott Budapest VIII-
Hungaľia krt. .. ..'. szźtĺl alatti 1 szobás, komfortos komfortfokozatu,28,00 m.
alapterületű, ĺinkoľmányzati fiilajdonú bérlakás béľbeadástů.nz,5 év hatáľozott ídore
sző|őan, előbérleti jog biztosításźnal. A bérleti szerződés az 5 év |ejártźú követően
kérelemĺe' a mindenkoľ hatályos ľendelet feltételei aLapjáĺmeghosszabbÍtható.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. ťebruźx 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáĺozat 1.) pontjában foglaltak alapjáĺ a bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. máľcius 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerződés a|áírásra kerĺilt.

Iavaslat a Budapest VIil. keriłlet, Szeszgyór u. ...... szdm alatti lakds
béľbeaddsdra

17 5 / 20 t 4. (I|.f 4.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dáls i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzĄárul T. R., jogcím nélktili lakáshaszná|ő tészére az álta|a lakott Budapest VIII.,
Szeszgyár u. ...... szttm a|attí' 1 szobás, 46,90 m2 alapteľtiletű, komfortos
komfortfok ozatu, önkoľmány zati tulaj đonri bérlakás bérbead ásźůloz 5 év hatźr ozott
időre szólóan, előbérleti jog bińosítźsával. A bérleti szerződés az 5 év lejarrát
kĺjvetően kérelemľe, a minđenkor hatályos ľenđelet feltételei a|apjźn
meghosszabbítható.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. február 24.

2.) fe|kéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat 1.) pontjában foglaltak a|apjźn a béľleti szerzodés
megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđó: 2014. március 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződés a|áírásra keľült.
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A Budapest WII., Jlizsef köľĺłt 47. szdm alatti, 36697/0/A/6 helyrajzi szdmú,
hatĺÍrozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakds céljóra szolgdló helyiség

1 7 6 ĺ 20 1 4. (It.f 4.)sz. Vá ro s g 
^,u 

u,u" d::, : ::;i B iz o tts á g határ ozata
(11 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) azingatlan-nyilvántartásban a36697l0lN6helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., József korift 47 . sztlm alatti, 42 m" alapterĺiletű, hatátozott idejrĺ bérleti
joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítést kizźlrő feltétel alól
felmentést ad,

2.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvantaľtásban a 36697l0lN6 he|ytajzi^számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József köľút 47 . szám a\atíi, 42 m" alapteľületű, ťoldszinti
ĺilethelyiségre vonatkozó eladási ajźn|at bérlő részére történő megkülđéséhez, a
vételárnak, az elkészult foľgalmi értékbecslés, valamint a 32/20|3. (VII. 15.) számit
önkormányzati rendelet a|apján a forgalmi érték 100 oÁ-ában, azaz 6.300.000,- Ft
összegben történő kcjzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľiđő: 2014. maľcius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:Az eladásĺ ajánlatot 2014. febľuár 26-án átvette a
béľlő. Az adásvéte|i szerződés a|áírálsra került 2014. március 13.án. Az ngy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Baľoss u. 112. szdm alatti, önkormĺÍnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség nyilvdnos egyfoľdulós plÍIyltzaton történő

bérbeaddsúľa

17 7 l 20 t 4. (I|.2 4.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dás ĺ és P énzůi gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodäs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Baľoss u. 112. szźln a|att talá|hatő,
3549llolV38 llĺsz-il utcai bejáratú ftjldszinti l.93 m2 alapteľiiletű, cĺnkormányzati
tulajdonú, jelenleg haszná|őval terhelt, nem lakás célú helyiség béľbeadásźlravonatkoző
nyilviínos egyfoľdulós pźiytzat kiírására, <inkoľmanyzatí fe|aďatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végző szervezet. tészére kedvezményes, 121.600'- Ft/hó +

Afa minimális bérleti díj összegen.
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2.) elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetet, amely szetiĺt a
pá|yázati felhívás kozzététe|ét mege|őzően a Szigony-útitáľs Kiemelten Kĺĺzhasznu
Nonproťrt Kft-nek váI|alniakell, hogy amennyiben nem nýjt be pá|yázatot, érvénýelen
páIyázatot nffit be, vagy a benyújtott pá|yazatok étékelése a|apjan az onkormtnyzat
más szervezet páIyázatát ĺyilvánítja nyertesnek, a helyiséget kitirítve, az éttesítés
kézhezvételétől szárnított 30 napon belül, a kozuzemi díjak megfizetéséto| szőIő
igazolásokkal eg}Ąltt az onkormányzat birtokába visszaadják. A Szigony-útitárs
Kiemelten Kozhasznú Nonprofit Kft. a helyiség megtekintésen jelen lehet, mivel a
helyiség továbbľa is az o biľtokában marad. Felkéľi a Kisfalu Kft-t a megállapodás
aláirására.

a kiírásban szeľeplő kedvezményes bérleti díj mértéke 12I.600,- Ftlhó + Afa, azonbarl
amennyiben a szetvezęt a pźiyázat nyerteseként bérleti szerzőđést köt és a
248/20I3.(VI.19.) számu Képviselő-testületi határozat 27. pontja szeľinti első éves
beszámolóját a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottséę e|fogadta, az
onkormanyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizoÍtsága kérelemľe a bérleti
díjat a helyiség Józsefuáros' valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtsága függvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja
szeľinti mértékľe módosíthatj a, a bérleti szerzódés egyéb feltételeinek váLtozatlarlul
hagyása męllett.

aKt.határozat29. pont éľtelmében a szahnai teľv és aszahnai beszĺímoló értékeléséľe
és elfogadástna az Önkormányzat hatáskolľrel ľendelkezo sza|aĺlai bizotĺsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottsźq a szakrnai teľvet és beszámolót elfogaďta, így az
onkormán y zat Tulaj dono si/B érbeadói j o gokat gyakorló bizotÍsága az ĺinkoľm ányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti dijat az adott
évre is engeđéIyezi. Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a
bérleti dij az érintett év január I. napjátő| visszamenőlegesen az a|<tuá|ís forgalmi
értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított' a nem civil szervezetę|<ĺe
meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben a szakmai
terve, beszámolój a a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefuáros éľdekében, iryy a bérleti díj a 26. pontban szabáIyozott magasabb
kategóriába sorolt béľleti díjra emelkedik.

a pá|yázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a pźiytző legalább 1 éve bejegyzett és
működő önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervęzet kell, hogy legyen, továbbá Józsefuaros lakossága éľdekében kell ellátnia a
tevékenységét, amelyhezacivil tevékenységetvégző szetvezętĺekapá|yázathoz be kell
csatolnia a szakrnai beszámo lót, valamint szakmai tervet.

aZ önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo
szetvezetnek a kcjvetkezó fęItéte|eket a bérleti szerzóđésben vállalnia kell:

ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormźnyzatot'

bb) a legalább havi rendszeľességű helyiséghasznáIatot igénylő eseményekĺől (fogadó
őra, gyűlés' rendezvény, tarlácskozás, stb.) kiildjön értesítést, meghívót az
onkoľmányzatnak. Az események népszenĺsítésére az onkormányzat a honlapján,
közösségi poľtál profiljan,,civil eseménynaptárt,, hoz létre és műkĺidtet.

3.)

4.)

s.)

6.)
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bc) minden év máľcius 15' napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,

amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez aZ év során

megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az
mennyiben szolgáIja Józsefuáros és a józsefuárosi lakosok éľdekeit.

bđ) az e|őző évi tevékenységéről nffitson be beszámolót ttrgyév május 3I. ĺapjáig.

be) a helyiségben az alapszabáIythaĺ megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
eĺgeđé|y ezett tevékenységeĺ, fĺrlyaĺĺraĺ.t'lszur ftlly tassa.

7.) a palytr;ati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy az elbíľálás fő szemponť1a.. az ajanlott
bérleti díj összege, és a civil tevékenységet végző szewezet Józsefuaľos lakossága
érdekében ellátott tevékenysége a szakmai beszźlmolója, valamint szakmai terve. Az
egyes bitá|ati szempontokért maximum 5-5 pont adható . ApáIyazat nyertese az|esz, aki
a |egmagasabb pontszźmĺot kapja. Pontszám egyezóség esetén az a nyertes ajánlat,

amelyik páIyazo a magasabb bérleti đíj ajźnlatot tette.

8.) a pá|yázati kiíľásnak a Észét kell képeznie tovźtbbá, hogy a Szigony-útitáľs Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. a helyiséget a birtokábarl taĄa, azonban a helyiség
megtekintését biztosítj a az érdeklődők számára. A bérleti jogviszony, amennyiben a

ptůyázat nyertese nem a Szigony-útitaÍs Kiemelten Közhasznu Nonprofit Kft. lesz, a
helyiség kitirítését követő birtokbaadás időpontj ával kezdődik.

9.) a benyújtott pá|yázatok bírálatáľa 3 főből áIlő bíráIő bizottságot hoz \étre, amelynek
tagjaiként

Kaiser József képviselőt,
Guzs Gyula képviselőt,
Jakabs Tamás képviselőt

jelöli ki.

10.) a Humánszo|gáItatási Bizottság a bírá|o bizottságnak a pá|yázat eredményének
megźi|apítására vonatkozó javaslatát meýárgyalja és javaslatot tesz a

Váľosgazdálkodási és Péruugyi Bizottság részére a pá|yázat eredményének
megá||apítására.

1 1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yźnat a Veľsenyeztetési szabźiyzatrőI sző|ő

42812012.6II.06.) számu, a Budapest Józsęfuaľosi onkoľmányzat Képviselő-
testtiletének határozatában fo glaltak szerinti lebonyolításra.

|2) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabźt|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. keľületi Hivatala
okmĺĺnyiľo đájárL, valamint a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuaľosi
onkoľmanyzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbízott
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefváĺos című
helyi lapban, az onkormźnyzat és a vagyontigyleti megbízott honlapján, továbbá a

Polgármesteri Hivatal szttmtĺa költségmentes hirdetési feltileteken töľténő

megjelentetés szélesebb köní biztosítása éľdekében az egyéb ľendelkęzésľe á||ő
internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: 1-12. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatariđő:1-l2. pont esetében: 2014. máľcius 3.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a bérleti szeľződés 2014. 07. 25-én megkötésre
keriilt. További intézkedést nem igényel.

Népszínhdz Kör a Polgúri Érftkekért Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest WII.
keriilet,II. Jdnos PĺÍl pdpa téľ 15. szdm alatti iires önkormónyzati tulajdonú helyiség

vonatkozósdban

Í7 8 l 20 1 4. (II.2 4.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P énzü gy i B izo tts ág határ ozata
(9 ĺgen' f nem,1tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy:

hozzájárul a Budapest vI|I.,34760l0lN142 he|yrajzí számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest vIil.,II. János Pál pápa tér 15. szźtm alatti, 36 m2

alapteľülettĺ, utcai bejáratu, ftjldszint + pince nem lakás célú helyiség bérbeadźsához
hatźrozott időre, 20|9. december 31-ig a Népszínház Kör a Polgáľi Ertékekért
Egyesület részére, klubhelyiségcé|játa,13.742,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és

külön szo|gáItatási díj ak ĺisszegen.

a bérleti szerzóđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában átló
nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló
35l2O13.(vI.2O.) számú Budapest Jőzsęfvárosi onkoľmányzatí rendelet 14. $ (2)

bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vaIamiĺt a 17.

$ (a) bekezđésę a|apjttĺ kozjegyző előtt egyolđalú kotelezettségvá||a|ási nyilatkozat
a|źir ását v tll'Ialja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határido: 2014. máľcius 3.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján:A rendeletben foglalt határidőn belĺil nem keľült
sor a bérleti szerződés megktitéséľe. További intézkedést nem igényel.

A Siici és György Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Somogyi BéIa u.

20. szám alatti tires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakús célú helyiségre

17 9 l f 0 | 4. (II.2 4.) sz. Yá ľo s g azdáůko dás i és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, l tartőzkoďás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul a Budapest VIII.'36423|0ĺNt he|yrajzi számon nyi|vźntartott, természetben a
Budapest Vlil.,Somogyi Béta u. 20. szźtm alatl. taLá|hatő, 23 m2 alapterĺiletíi, iires,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejélratil ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan
időľe, 30 napos felmondási idővel a Süci és Gyöľgy Kft. részére' keľeskedelmi
alapellátás (szeszárusítás nélkül) és utcai' ftlldszinti helyiségben történő ruktätozás
céIjára,30.213,- Ft/hó + Áfa bérleti +közijzemi- és ktilön szo\gtitatási díjak összegen.

1.)

2.)
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2.) a bérleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy az Önkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szálrnBudapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat aláírtlsát váIIaIja a leendő
béľlő.

Felelos: Kisťalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźlridó'Z}l 4. március 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014. 03. 07-én a bérleti szeľződés megkiitésre
került. További intézkedést nem igényel.

Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízlźsi szerződésének 2013. november és decembeľ
h av i telj e s íté s i8 azo llÍs dr a

180 / 20| 4. (II.2 4.) sz. Vá ro s gazdálko d ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja elfogadásra a Gyenge Zsolt Attilával kötĺjtt megbizási szęrzódés teljesítés
igazoláséľ- 2013 . november 1 -j étől 2013 . december 3 1 -ig terj ed ő időszak'ra.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aIáírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. maľcius 11.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Gyenge Zso|t Attĺla részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása megtö ľtént.

Javaslat a Vórosgazddlkoddsi és Pénzíigyi Bizottslźg tevékenységéhez sziikséges
tandcsadói tevékenység ellútlÍsdľa vonatkozó megbízlÍsi szeľződések módosítlźsdra,

valamint megbíztÍsi szerződések meg kötés ére

I8tl201'4. (II.24.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazztta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek a tanácsadói tevékenység e||átásttra vonatkoző megbízási
szerződés módosítását Tesztrsz Károllyal 2014. szeptember 30-ig' bľuttó 140.000'-
Ft/hó, azaz bruttő százne gyv enezer foľintlhó me gbízási díj éľt.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 4. február 24.

I

:.
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f. javasolja a polgármesternek a tanácsadói tevékenység e|Iźtástlra vonatkoző megbízási
szerzođés módosítását Kardos-Erdődi Zso|tta| 2014. szeptember 30-ig, bruttó
23 5 .0 0 0,- Ft/hó, azaz kétsztzharminccj te zer fo rint ftlő me gbízási díj ért.

Felelős: polgármester
lJatáridő : 20I 4. februźlr 24.

3. javasolja a polgáľmesternek a tanácsadói tevékenység e|Iátásáravonatkozó megbízási
szeruodés módosítását Pomázi Daniellel 2014. szeptember 30.ig, bruttó 88.500,-
Ft/hó, azaz ny o|cvannyo l c eze r - otszáz forintihó me gb í zás i díj ért.

Felelős: polgáľmesteľ
Hattridő: 201 4. februtn 24.

4' javasolja a polgáľmesternek a tanácsadói tevékenység ellátásáravonatkoző megbízási
szerződés módosítását Gyenge Zsolt Attil'ával f014. szeptember 30-ig, bruttó 56.300,-
Ft/hó,azazofuenhatezer-háromszázforint/hómegbízásidíjéľt.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. február 24.

5. javasolja a polgármesteľnek a tanácsadói tevékenység e||átásá'ta vonatkozó megbízási
szeruóďés módosítását a Juharos Ügyvédi Irodával 2014. szeptember 30-ig, 250.000,-
Ft/hó + áfa, azaz kettőszázot:ĺenezer forint/hó + általános forgalmi ado megbízásí
díiért.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20I 4. februáĺ 24,

6. javasolja a polgĺíľmesternek tanácsadói tevékenység e||átására
szerzőđés megkötését Vas Dáviddal 2014. szeptembeľ 30-ig,
azaz otsĺenezer forintftlő megbízási díjért.

Felelős: polgármester
Határiđő. 20I 4. febnsár 28.

7. javasolja a polgármesternek tanácsadói tevékenység e||átźstlra
szerzođés megkĺitését Harkály Gyöngyvén el 20 I 4. szeptember
Ft/hó, azaz oíĺ enęzer forintlhő me gbízási díj éľt.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuidó : 20I 4. februĺír 2 8.

vonatkozó megbízásl
bruttó 50.000,- FtJhő,

vonatkozó megbízásr
30-ig, bruttó 50.000.-

8. felkéri a polgáľmestert az 1-5. pont szerinti megbízásí szęrzóđés módosítások
aláírźsára, és a 6-7. pont szeľinti szerződés megkiitésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februar 28.
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9. felkéri a polgáľmestert, hogy átruházott haÍáskörében a működési cé|tartaIékról a
szerzőďéskötést megelozoen a költségvetési előiľányzat átcsoportosítást hagyja jővá.

Felelős: polgáľmester
Hatarido: 2014. február 28.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatálsa alapjánz A szerződésmódosítások és az rĺj
megbízási szerződések a Bizottság határozatának megfelelő taľtalommal aláíľásra
keľůiltek.

S. J. béľlő kérelme a Budapest VIII keriilet, Lujza u. ]6. szdm alatti tinkormdnyzati
tulajdonú nem lakds céIĺi helyiségek vonatkozĺÍsĺÍban

1841201'4. (III.03.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem járul hozzá a korábban S. J. által bérelt, jelenleg jogcím nélktil haszná|t, Budapest
VI^II., Llýza u. 16. szźrĺĺ alatti,3537210lN40 hĺsz-ú, 19 m. és a3537210lN4I hĺsz-ú, 18

m. alapterületű nem lakás célú ľaktaľhelyiségek tekintetében a bérleti szerződésre
rendelkezésre á11ó hataridő további megho sszabbításźlhoz.

2) S' J.használónak a helyiségeket kitiľítve haladéktalanul az onkormźnyzat birtokába
vissza kell adnia.

3.) fenntartja a 83512013. (VII. 29.) számű hattrozat 6. pontjában foglaltakat, a helyiség
helyiségként vagy lakásként történő hasznosítźsźrő|, ehhez kapcsolódóan az eredeti
állapot he|yrcáI|ításaľól vagy az a|apítő okirat módosításáról a Vaľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság a költségek ismeretében dönt. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a dontés
előkészítése érdekében mérje fel a sztĺkséges költségeket, készítsen elciterjesztést, és

tegyen javaslatot a hasznosításra vonatkozőan a Bizottság részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. március 10.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:Az ĺigyfelet íľásban értesítették. További
intézkedést nem igényel.

K ij zt eľ iil et- h as zn dl at i k é r e l m e k e l b ír ĺÍ I ds a

199 l 201 4. (III. 03.) sz. Vá ľos g azdź.Jko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.1 igen, 1 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|aÍi
hozzájtru|ást ad - teIjes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:
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Közterület-hasznáIő,kérelmező: Hankó Kálmán (egyéni vállalkozó)
(1086 Budapest, Teleki LászIőtér 4.)

Közteľĺilet-hasznáIat ideje: 2014. március 07.-f0|4. május 06.

KöZteľület-haszná|at cé|1a: sportpályánáI magátusítás (szotyola, ttĺkmag)
KĺjzterĹilet.hasznźiathelye: MTI( pá|yaTöľĺjkbecse u.-Salgótarjáni u. sarok
Közterület-hasznáLaÍ.nagysága: Im.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. marcius 3.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án: A közterĺilet.használati engedély kiadásra került.

200 I f0Í4. (III. 03. ) sz. Váľos g azdá|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 1 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-hasznźiati
hozzájátu|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az altlbbi ügyben:

Közterület-hasznáIő,kérelmező: Toldĺ Lajosné (egyénĺ vállalkozĺĎ)
(I20I Budapest, Vorösmaľty tér 2lA.)

Köztęrület-hasznáIatiđeje: 2014.március 08.-20I4.május 07.

Közteľiilet-hasznáIatcéIja: sportpályánál magárusítás (tökmag, szotyola, csomagolt
édelség, üdítő ital, perec)

KtjzteľĹilet-hasznáIatĺagysága: Im.
KöZtenilet-hasznáIathe1ye: MTKStadion(HungáľiaI<rt.pénnar)

Felelős: polgáľmester
Határidó: 20I 4. marcius 3.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáły Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A ktizteľület.használatĺ engedély kĺadásra keriilt.

20 1 ĺ20t 4. (III.03.) sz. Vá ros gazdálkodá si és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszná|ati
hozzźtjáru|ást ad - teljes đíjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterü1et-hasznźt|ô,kére1mező: Toldi Lajosné (egyéni vállalkozó)
(120| Budapest, V<iľösmarty tér 2/ A.)

Közteľtilet-haszná|at ideje: 2014. március 08.-20|4. május 07.

KöZteriilet-haszná|atcé\a: sportpályánál magárusítás (tökmag, szotyo|a, csomagolt
édesség, üdítő ital, peľec)

Közterület-haszná|atnagysága: 1m.
Koztertilet-hasznáIathelye: YTK Stadion (Hungaľia kľt.-Salgótarjani u. saľkán lévő

pénńár)
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. marcius 3.

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

202 /201 4. (III. 03.) sz. Vá ro s gazd álko dási és Pénzü gyi B izo tts ág batár ozata
(11 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy kĺjzterület-hasznćiati
hozzájaru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Köztertilet-haszná|ő, kéreImezo : Toldi G éza (egy éni vállalkozó)
(I20I Budapest' Wesselényi u. 75.)

Közterület-haszná|at ideje: 2014. máľcius 08.-2014. május 07.
Közterület-haszná|at céIja: sportpályánál magiírusítás (tökmag, szotyola, csomagolt

édes^ség, üdítő ital, perec)
KözterĹilet-haszná|atnagysága: I m"
Közterület-haszná|at helye: MTK Stadion (4-6. pénńár)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. mĺíľcius 3.

A.Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési ÜgyosztáIly Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásra került.

20312014. (III.03.) sz. Városgazd'áůkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen' 1 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Yźlrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-hasznźiati
hozzźtjźruIást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi tĺgyben:

KöZteriilet-haszntl|ő, kérelmező: Ready Medizintechnik Kereskedő és Hirdető Kft.
(1085 Budapest, József krt. 53.)

KözteľĹilet-hasznźt|at ideje: 2014. máľcius 18.-2015. maľcius 17.

Közterület-hasznttlat cé|ja: reklámtábla
Ktjzterület-haszná|atnagysága: I mf
KözterĹilet-haszĺá|athe1ve: Rökk Szilaľd u. 5.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. marcius 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A kiizteriilet-használati engedély kiadásľa keriilt.

218



204/2014. (III.03.) sz. városgazdáikodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺ}zterület-haszntůati
hozzájźnulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kére|mezó: Somogyi n.ľnn,ľu Vendéglátĺĺ, Keľeskedelmi és
Szolgáltató Kft.
(1131 Budapest, Szomszéd u.22.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2014. március 15,-2014. szeptember 14.
Közteľtilet-hasznáIat céIja: meeÍLl|ítő tab|a
KözterĹilet-haszná|atnagysága: Im,
Kĺjzterület-haszná|at helye: Somogyi Béla u. 8.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy Gazđálkodásĺ lľoda tájékoztatása
alapján: A közteľiilet-használati engedély kiadásra került.

205ĺ2014. (I[.03.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l.1 igen' 1 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzllgyí Bizottság űgy dönt, hogy közteriilet-hasznáIati
hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi Ĺigyben:

Közteriilet-haszná|ő, kérelmező: Közigazgatási és Igazságügyi Minĺsztéľium
(1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.)

KözteľĹilet-hasznźiat ideje: 20|4. március 13. -2014. maľcius l6.
Közterülęt-haszná|atcéLja: március 15-i Ĺinnepség
Kö zterül et -haszná|at helye :

- Reviczlry utca teljes teľtilete - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Szentkiľályi utca teljes területe (a Baross u. és a Rákóczi út között) _ rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Puskin utca teljes terĹilete (a Rákóczi út és a Bródy Sándor u. kazott) _ rendezvény

parkoltatás miatt megáll ási tilalom,
- Pollack Mihály tér teljes területe _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom
- Mrĺzeum utca teljes teľülete,
- Bľódy Sándoľ utca teljes területe (a Múzeum lcrt. és a Mária u. közott) - rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom'
- Tľefort utca teljes teľiilete _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- otpacsirta utca teljes teriilete _rcĺđezvény parkoltatás miatt megállási tilalom.

Közterület-hasznáIatnagysága: 26 845 mf

Felelős : polgĺĺrmester
Határidó 201 4. március 3.
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A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztá|y Gazd,állkodási Iroda tájékoztatása
alapj án : A közterĺilet h asználatáľa von atkoző határ ozat kiadás ľa keľült.

Tulajdonosi hozztÍjlÍrulds, a Budapest VII. ker. MdtylÍs tér 1.4. szúmok előtti
útfel új í'ttźs kijzte r iłleti m un kĺÍilt oz

20612014. (III.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l3 igen, 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. az UVATERV Zrt. (tewezo: Sahó László és Lipták Attila) kéľelmére, tulajdonosi
hozzájáru|ását adja, a Budapest VIII. keľ. Mátyás tér 1-4. számok előtti útfelújítás
kĺjzteľületi munkáihoz'

Ü gyfuatsztlm: I 6-967 l20I3.
Kére|mező: BKK megbízása a|apján UVATERV Zrt' (tervezo: Sáhő LászIő és Lipták

Attila)
Helyszínek:

o Budapest VIII. keľ. Mźttyás téľ 18. szám előtti (hĺsz.: 35149) járda, burkolatbontással
érintett,

. Budapest VIII. ker. Nagyfuvaľos u. 28. szám előtti (hľsz.: 35055) kétoldali jttrda,

utpáIy a burkolatbontással érintett,
o Budapest VIII. keľ. Mátyás téľ 1-4. szźlmok előtti (hĺsz.:35|49) kétoldali jarda és

iúpáIy a burkolatbontással éľintett,
o Budapest VIII. ker. Tavaszmezo u.2I. szám előtti (hĺsz.: 35261'12) tltpáIya burkolatai

hatźlr, burkolatbontással érintett.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett köĺerületi járdák útpálya teľv szerinti felújítása" átépítése
(kialakítása). helyreállítása"

- a złildterületi szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megĺóvása, termőtalaj
cseréje, cserjék és fű rijratelepítése), 3412008. (WI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szerint,

- aburkolatbontáshelyszínételkeľülőútvonalatjólláthatóan je|zĹk,

- jól Iáthatőantájékozta!źkazilthasznźt|ókat a buľkolatbontás várhatő idótartamźLrő|,

- köte\ezi akivitelezőt a buľkolatok megfelelő minőségben történő elkészítésére,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá|IaI a helyreállított buľkolatért.

Ttĺtgy Tulajdonosihozzájźrulás, a Budapest VIII. keľ. Mátyás tér 1-4. számok előtti
útfelúi ítás koĺeruleti munkáihoz.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 2014. március 3.

2. felkéri a polgármestert, hogy a Magdolna Negyed Program II. keretében megvalósult
közteľtilet rehabilitáció érintettsége miatt, tegyen eleget a Közreműködő Szervezet fe|é

torténő, a Jőzsefvźrosi onkormányzatravonatkozó tájékoztatatási kötelezettségnek.
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. maľcius 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály Létesítményĺizemeltetési lroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kłizútkeze|ői-hozzájárulások kiadása megtörtént.

Iav as lat g ép ko cs i- b e dll ó k b ér b e a dds dľ a (2 db)

207/2014. (III.03.) sz. Városgazdá,|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi GAUSS-MM Kft. (képviseIő: Tóth Gábor, székhely 1082 Budapest, Futó u.
13., ađőszáĺrr: 11811608-2-42) részéte határozatlan idejű bérleti szerzođés megkötését a
Buđapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti 35576l| hrsz-tl telken kialakított gépkocsi-
beźilőra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59l201,l. (XI.07.) számu Önkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjĺín a béľleti
szerzőďés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l20Il. (XI.07.) számt Önkormanyzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|đalú kĺjtelezettség vállaló nyi|atkozat ktlzjegyzői okiratba fog|a|ásátő|, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźníđő: 20I 4. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A batározatról szóló értesítést megküIdték 2014.
március 6-án. A béľleti szerződés a|áírásra keriilt 2014. március 27. napján. Az iigy
további ĺntézkedést nem igényel.

208120|'4. (III.03.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziN. H. A. részérehatározat|an idejű béľleti szeruődés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti 35576/I hĺsz-tl telken kialakított gépkocsi-beźi|fua, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett.

2. Az59l20I1. (XI.07.) számllonkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjáĺabérleti
szerzóđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ
óvadék megfizetése.
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3. Az59/2011. (XI.07.) számu onkoľmányzatirenđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|Ąán
eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától, a
béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20|4. marcius 10.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A bérleti szerződés a|áírásra keľült 20|'4. máľcius
5. napján. Aziigy további intézkedést nem igényel.

HARUN HUNGARY KÍt. bérlő hatĺźľidő módosítlÍsdra vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Baross u. 129. szdm alatti önkormónyzati tulajdonú helyiség

tekintetében

209 l20| 4. (Iil. 03.) sz. Város g azdá|ko dás i és Pénzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) módosítją a 113612013. (X. I4.) száműhatározattnak2. pontjában foglaltakat az alábbiak
szeľint:
amennyiben a béľlő az l. a.) pont szerinti helyiség fe|iýítását nem végzi e| 2014. május
3I-ig, iĘy a bérleti díj, a béľleti szerzóđés megkötésének napjáig 134.667,- Ft/hó + Áfa
bérleti ł kijzuzemi- és külĺjnszo|gá|tatási díjak <lsszegĺe módosul.

2.) felkeri a Kisfalu Kft-t' hogy a 2013. október 28-án létľejĺitt megállapodás 3. pontját a jelen
határozatban foglaltak szerint módosítsa, a megállapodás további ľészeinek váItozat|anu|
hagyásamellett.

Fęlęlős: Kisfalu Kft. iigyvezetó ígazgatőja
Hatźridó: 2014. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A megállapodásban a hatáľidő módosítása
átvezetésre keľült. További intézkedést nem igényel.

Bajkó Erika Ágnes egyéni vdllalkozó bérbevéteti kérelme a Budapest Wil. keľiilet,
Bérkocsis u. 23. szĺÍm alatti iires, t)nkoľmónyzati tulajdonú nem lakds céllÚ

helyiségre

210ĺ20|.4. (Iil.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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1.)

2.)

hozzójáruĺ a Budapest VIII.'34874ĺ0lNLhe|yrajzi szźĺmon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.,Bérkocsis u. 23. szźlm aIatt taláIhatő, f3 m2 alapterületrĺ, tires,
önkoľmányzati tuIajdonú, utcai bejáratű fijldszinti helyiség bérbeadásához határozoÍt
időtartamľa' 2OI8. december 31-ig Bajkĺó Eľika Ágnes egyéni váů|a|koző részéte,
lakossági kisipari szo|gá|tatźls (kutyakozmetika) céljára,23.000,. Ftihó + Afa bérleti +
kozlj'zemi- és kiilönszol gáltatási díj ak ö s szegen.

a bérleti szęrződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában á1ló nem
lakás céljára szoIgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szétmű Budapest Józsefrárosi onkormányzati rendeIet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjánközjegyző előtt egyoldalú kcjtelezettségvá|Ialási nyilatkozat aIáírástú" váI|a|ja a
Ieendő bérlő.

Felelős : Kisfalu Kft . ugyv ezető igazgatőja
Határidő:ZO 1 4. maĺcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjánz2014. 03. 10.én a bérleti szerződés megkötésľe
keriilt. További intézkedést nem igényel.

A RĺÍja-Vill Elektľomos Szerelő és SzolglÍItató Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keriilet, Fiumei út 25. szdm alatti iłres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás

céIt,i helyiségre

2I1l20I4. (III.03.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottsághatärozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzójárul a BudapestVIII.'34733ĺ0ĺN52 helytajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII.,Fiumei út 25. szám a|att ta|á|hatő, 34 m2 alapterületű, üres,
önkoľmanyzati 1uilajdonú, utcai bejáratt ftjldszinti helyiség béľbeadásához határozat|arĺ
időtartamra 30 napos felmondási idő kiktjtésével a Rája.Vill Elektľomos Szerelő és
Szolgáltató Kft. részére, iľoda céIjéra, 44.540,- Ft/hó + Afa bérleti + ktjztizęmi- és
kiilönszol g á|tatási díj ak ö ssze gen.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nęm
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtmű Budapest Józsefuĺáľosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2)bekezđése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kt5zjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségváIlalási nyilatkozat a|tirźtsát váIla|ja a leendő
bérlő.

Felelős :Kisfalu Kft . ugyv ezető igazgatőja
Határidő :20 I 4. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014. 03. 28-án a béľletĺ szerzőđés megkiitésľe
keriilt. További intézkedést nem igényel.
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A Dalmus Kft., valamint Veres Zoltdn egyéni vdllalkozti ktizös kérelme béľIőttÍľsi
jogviszony létesítésére a Budapest WII., Hungdria krt. 10/B. szĺźm alatti

ö n ko r m dny zati t ulaj do n ú h e ly is ég v o nat ko zds db an

2121201'4. (III.03.) sz. Yárosgazdáikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(I3 igen, 0 nem, 0 tartózkoďás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájórul aBudapest VIII, Hungária krt. 10iB szárn a|aÍt lévő 38862l4lV2 hľsz-ú
f3 m2 alapterületű utcai bejáratú, füldszinti helyiség vonatkozásában a Dalmus Kft. és

Veres Zo|tán egyéni vállalkozó béľlőtáľsi jogviszonyának létesítéséhez, határozatlan
időre 30 napos felmondási hatźlridő kikĺitésével, kereskedelem (Íizlet) és villamos,
híľadástechnikai, sztnnítástechnikai cikkek javitása, továbbá lakossági kisipaľi
szoIgźitatás (szépségsza|on, testkezelés, műköľöm, szoláľium) céIjára 22.000,. Ft/hó +

Áfa bérleti ł közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2. a bérleti szerződés megkĺitésének feltétęle, hogy a béľlőtársak vállalják a Rendelet 24' $

(2) bekezđés a) pontja szeľint a szerzóđés módosításának a|źĺírásźú. kĺjvetően az ujonnan
megállapított bérleti díj megfizetését.

3. a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy a bérlőtársak feltöltik a Rendelet 24. $

(f) bekezđés (d) pontja értelmében a már beťĺzetett óvadék cisszegét a bérleti szeruodés
módosításának időpontjthanérvéĺyes bruttó bérleti díj szerint számított összegére.

4. a béĺleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy a bérlőtársak vállaljĺík a Rendelet 24. $

(2) bekezdés (c) pontja a|apjźn koĄegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat aIt,ír ását.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺiďő: 20I 4. március 1 0.

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása alapján:A ľendeletben foglalt határidőn belül a béľleti
szerződés mĺódosítás nem került megkiitésľe. További intézkedést nem igényel.

SILWR DELIKÁT KÍt. új bérleti jogviszony létesítésére és a bérleti díj
csijkkentésére vonatkoaí kéľelme a Budapest WII. IIlés u. 4. szdm alatti

ö n k o ľ m dny zati t ul aj do n ťł h e ly i s é g t e ki n t e t é b e n

2|3 | 20 1 4. (I[. 03.) sz. Váľos g azdá|ko dási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:
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1.) hozzájárul a Silver Delikát Kft. á|ta| használt,Budapest vI[., 35869l0lV2 helyrajzi
számon nyilvántaĺtott, természetben a Budapest vIII.'Illés u. 4. száĺn a|att ta|áIhatő,
103 m2 alapteľĹiletű, ĺinkormányzati tu|ajđonú, utcai bejtratu, ftildszinti (28 m2) és az
abból megkĺizelíthető pinceszinti (75 m") nem lakás célú üzlethelyiség újbóli
bérbeadásáhozhatározatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikĺ'tésével,vegyesélelmiszer
kiskereskedelem (szeszesita| árusítással) Ínletcé|jźra, a szźĺĺĺlitott béľleti díj osszegén,
azaz 9 7 .275,- Ft/hó + Afa b éľteti ł kozizemi - és kĺ.ilclns zo|gá|tatási díj on.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rcnđe|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláirásátváI|a|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźrido: 20I 4. miíĺcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014. 03. 25-én a bér|eti szeľződés megkłitésre
keľült. További Íntézkedést nem igényel.

Az Ahmed & Anita 2010 Kereskedelmi és SzolglźItató KÍt. bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Jóuef krt. 26. szúm alatti iires, önkormúnyzati tulajdonťł

nem lakús céIú helyiségre

f1'4l20Í4. (III.03.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénziigyiBizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájórul a3486210lN6he|yrajzi szĺímon nyilvántaľtott, Budapest Vlil.,József krt.26.
szám a|att talá|hatő, 59 m2 alapteriiletű, iires, <inkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratil
ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozott időtaľtamrą 20|9. december 3l-ig az
Ahmed & Anita 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére, vendéglátás
(szeszárusítás nélkül) cé|jára, 90.000,- Ft/hó + ĺĺa bérleti + kozÍłzemí- és
kül<lnszol g á|tatźsi díj ak ĺis szegen.

2) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljĺíľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rcndelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺán 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
ki5ť1egyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyiIatkozat a|źĺítását váI|a|1a a leendő
béľlő.

Felelős :Kisfalu Kft . rigyvezető igazgatőja
Hatfuidő:,2O 1 4. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014. 04. 25-én a béľleti szerződ'és megkiitésľe
került. További intézkedést nem igényel.
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Kebede Yetnayet Mammo egyéni vúllglkozli és a Fundútus Kft. bérbevételi kérelme a
Badapest VIII. keriilet, Jóaef krt. 68. szdm alatti iires tinkormónyzati tulajdonĺi

nem lakds célťł helyiség vonatkozĺÍsĺÍban

2|5/2014. (III.03.) sz. Váľosgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem .iárul hozzáa Budapest VIII., 35643ĺ0lN4 he|yrajzi számon nyilvántaĺtott,
természetben a Budapest VIII.,József krt. 68. szám a|att ÍaláIhatő' 95 m" alapterületrĺ,

tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, floldszinti bejźnatÚ nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadásához a Fundátus Kft. tészére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataĺidő: 2014. máľcius 1 0.

2) hozzóiárul a Budapest VIII.' 35643/0/N4helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a

Budapest VIII.,József kľt. 68. szám a|att talźĺIhatő, 95 m" alapteľületű, üfes,

önkormányzati tulajdonú, utcai, földszinti bejaratú nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásahozhatározott időľe, 2018. december 31. napjtlg Kebede Yetnayet Mammo
egyénĺ vállalkozó részére lakossági kisipari szo1gá1tatás(férfi-' női-, gyermekfodtászat
továbbá kéz- és |ábápolás, műkörömépítés)céljara 1f5.984,. F't/hó + Afa béľleti +
kozizemi- és ktiltjnszolgáltatási díj ak összegen.

3.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szttIĺÍl Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat a|źitását váI|alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđő: 20I 4. marcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:20|4. 04. 25-én a béľleti szerződés megktitésľe
keľült. További intézkedést nem igényel.

A Favarózs SzociĺÍlis Sziivetkezet és a Klíczdn tigyvédi rroda kijzijs bérbevételi
kérelme a Badapest Wn. keriilet, Kiss J. u. 7. szlÍm alatti iires ijnkormdnyzati

t ul aj do n ú h ely is ég v o n at ko zlÍs ĺÍb an

21612014. (III.03.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:



1.)

2.)

hozzójórul a Budapest VIII., 34648l0/N1he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.'Kiss J. u. 7. szám alatt. ta|álhatő, 75 m" alapterületrĺ, üľes,
önkoľmányzati tu|ajdonú, utcai, ftjldszinti bejaratiĺ és kiztrőIag abból megközelíthető
pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározott időre 2018. december 31-
ig, a Favarázs Szociális Sziivetkezet és a Kóczáln Ügyvédi Iľoda bérlőtáľsak részére,
szövetkezeti, ugyvédi és ingatlan iroda cé|jára, 60.000,- Ft/hó + Áfa bérleti ł kozuzęmi-
és külön szolgáItatźsi díjak összegen.

a bérleti szerzőďés megk<ltésének feltétele, hogy az onkorményzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeirol sző|ő 3512013. (VI. 20.)
számúBudapest Józsefuaľosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
koĄegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirásźú. vá||a|jak a leendő
bérlőtársak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014. 04. 30-án a béľleti szeľződés megkłitésľe
keľült. További intézkedést nem igényel.

Goldmann Krisztina új bérleti jogviszony létesí'tésére iľdnyuló kérelme a Budapest
VIil., Magdolna u. 21. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiségek

vonatkozttsúban

2|7ĺ20t4. (III.03.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy nem járul hozzá a35509l0lV10
he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIil., Magdolna u. 21. szám a|atti, udvaľi
bejáratu, ftldszinti 89 m2 alapteriiletrĺ' nem lakás célú helyiség, tovthbá a 35509t0ĺN11
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vlil., Magdolna u.21'. szám a|atti,
udvaľi bejárattĺ, fĺjldszinti 29 m2 alapterülettĺ, nem lakás célú helyiség vonatkozás źhan tĄ
bérleti jogviszony létesítéséhez Goldmann Kĺisztina egyéni vá||a|koző tészéte.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. március 1 0'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:Az iigyfelet 2014.03. 06-án írásban értesítették.
További ĺntézkedést nem igényel.

ABM-TEAM KÍt.és az M-sZoLE TRADE Kft. béľIőtlźľsi jogviszony létesítésére
vonotkozó ktjzös kérelme a Budapest VIII orczy tit 27. szdm alatti önkormdnyzati

t ulaj don ú h e lyis é g vo n atkoztÍs db an

218ĺ2014. (III.03.) sz. Váľosgazd'á,|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul a BudapestVIII., orczy űt 27. szźrn a|atti,36007l0lV3 hrsz-ú, utcai
bĄtratu, ftjldszinti, 58 m, alapteľületű nem lakás célú helyiségre az ABM-TEAM Kft.
bérlővel kötött béľleti szęrzóđés módosításához és bérlőtársi jogviszony létesítéséhez az
M-SZOLE TRADE Kft-vel, hattrozatlan időre, iparcikk jellegrĺ kiskereskedelmi,
használtcikk bolti kiskeľeskedelmi, egyéb távközlési- és iľodai és fen1másolási
tevékenységekľe' 79.365,- Ft/hó + Áfa bérleti + közÍizemi- és kĺilonszolgáItatási díjak
összegen.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźĺrru Budapest Józsefuárosi onkormanyzati rendelet24.5 (2) d) bekezdése aIapjánaz
óvadék feltöltését, valamint a 24. $ (2) c) bekezdése alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú
kote l ezettsé gvál l al ás i ny 1|atko zat a|áír ását vál l alj ák a b éľlőtárs ak'

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hattriđő: 20I 4. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014. 03.19-án a bérleti szerződés megktitésľe
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

A Futó Bdr Kft. peren kíviili egyezségi ajdnlata a Budapest VII. keľiilet, RĺÍkóczi tér
2. s zóm alatti helyis égr e felhalmozott hdtralé k kiegy enlítés ére

219 120|4. (III. 03.) sz. Város gazdálko dás i és Pénzü gyi B ĺzotts ág hatá.ľ ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattz|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem .fogadją eI a Futó Baľ
Kft.által béľelt, Budapest VIII. kerüle1, 34898/0lNI4 hľsz-ú, Budapest VIII. keľĹilet, Rfüóczi
tér 2. szám alatt talá|hato, II2 m. alapterületű, önkormányzati tulajdonú, I. emeleten
elhelyezkedő nem lakás célú helyiségre felhalmozott bérleti és használatí ďij, valamint
kiilönszolgá|tatásí đí!htńra|ékbehajtásfua indított, a PKKB előtt 14.G.304.28912013 számon
folyamatban lévő peľ soľán tett peren kívíili egyezségi ajćnLatát.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataĺiďő 20lr 4. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján:2014. 03. 05.én íľásban értesítették az ligyfe|et, a
jogi eljáľás folytatódik.

LŻRNY)N Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest WII. keriilet, Üuĺt t,,t 16/8. szdm
aI atti iir e s ij n ko r md ny zati t ul aj do n ú h e ly is é g v o n at ko zlÍs db an

220 l f01 4. (I[.03.) sz. Vá ro s gazdálko dá s i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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1.) hozzáiárul a Budapest VIII., Ülloĺ ĺt 16lB. szám alatÍi,3676310ĺN44 helyrajzi számon

"yil"a"t''t 
ott, 25 m2 alapteĺtiletrĺ és a 367 63l N 45 he|ytajzi számon nyilvántart ott, 26 m2

alapteľületű helyiségbőI1.82 ď, üľes, önkormányzatitlJlajđonú, utcai bejárat,Ú, földszinti
helyiségek bérbeadásahozhatátozott időre 2018. december 3I. napjáig, a LORIľYON
Bt. résžére,haszná|tc1kk kereskedelem (régiségek arusítása) céIjára,27.o0O,- Ft/hó + Afa
bérleti-. közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, azza|, hogy a bérleti szerzodés
nem hosszabbítható meg aZ onkormányzat tulajďonában álló nem lakás céljaľa szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.) szźlmű onkormányzati
ľendelet 29.$-aalapjtn, hanem a bérletí díj méľtékéro| aBízottság dönt.

a bérleti szeľzőđés megkotésének feltétele, hogy a bérlőjelöltnek vállalnia kell a helyiség
saját kĺiltségen töľténő fe|,Újítását, az oná||ő villanyóra almérő felszeľelését, tovźlbbá a
bérleti jogviszony idotartama alatt és azt kovetóen sem élhet bérbeszámítással' és a
felújítás köttségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkoľmanyzaÍtő|.

a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy a Rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3
havi béľleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vá'||al1a a leendő
bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó ĺgazgatőja
Határidő: 2014. március 10.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A rendeletben előíľt hatáľidőn belül nem kiitiĺtte
meg a bérteti szerződést. További intézkedést nem igényel.

LakĺÍs elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdhagyúsa (3 db)

22112014. (Iil.03.) sz. Városgazdáikodársĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi BizoÍÍság úgy dönt, hogy hozzájtru| az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ...... ......helyľajzi szźlmon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.'
Diószegi Sámuel u. ....szźlm alatĺi,3lm, alapterületű lakásra hatźrozat|art
idejiĺbérleti jogviszorĺryal ľendelkezó bérlrő tészérę toľténő eladási ajźtnlat kiküldéséhez, a
3312013' (VII. 15.) számu önkormányzatí rendelet |9. $ (1) bekezdésében, a félkomfoľtos
lakás énékesítésére meghatározottak szenn! az elkésziilt forgalmi értékbecslésben
megá|Iapított forgalmi éľték 25 oÁ-áva| megegyező tisszegrĺ, 982.500,- Ft vételrír közlése
mellett.

Felelős : Kisfalu Kft . ĺj;gyv ezeto igazgatőja
Hatfuido:20 1 4. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjánzłz eladási ajánlatot kiküldték f014. március 12.

napján. Az ügyfél szerződéskötésre nem jelentkezett. Az iiw továbbĺ intézkedést nem
igényel.

2.)

3.)

229



222 ĺ20 1 4. (III. 03.) sz. V áro s g azdáI.ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(1.4 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)

A YárosgazdáIkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáruI az ingatlan-
nyilvantaľtásban a..... .......helyrajzi szźlmon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VI[., Leonardo da Vinci u. ....szám alatti,48 mf alapterületű lakásra
hatátozat|aĺ idejűbérleti jogviszonnyal rendelkező bérLő tészére torténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a3312013. (VII. 15.) számú önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szeľint, az elkészilt forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi éľték 50 %o-ávaI megegyezo összegű, 3.625.000,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelos : Kisfalu Kft . lj;gyv ezeto igazgatőja
Határido:}}l 4. marcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:Az eladási ajánlatot kiküldték 20|4. március 6.
napján. Az adásvéte|i szerződés aláírásra keľült 2014. március 31. napján. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

2f3 l 201 4. (III. 03.) sz. Váľo s gazdá lko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzáj{írul az ingatlan-
nyilvántartásban a ..... ... .. .helyraj zi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIII., Visi Imre utca .szám alatri,l7 m. alapteľülettĺ lakásra hatátozatlarl
iđejúbérleti jogviszonnyal rendelkezo bérl'ó részére töľténő eladási aján|at kiktildéséhez, a
33l20I3, (VII. 15.) szání cinkoľmányzatí rcndęIet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítésére meghatározottak szerint, az elkésnjlt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgalmi éľték 50 o/o-áva| megegyezo ĺisszegű, 1'500.000,- Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős : Kisfalu Kft . igyv ezető igazgatőja
Hataríđő:201 4. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:Az eladási ajánlatot kikĺildték 20|4. máľcius 6.

napján. Az adásvéte|i szerződés aláírásra keľĺilt 201'4. március 20. napján. M íigy
további intézkedést nem igényel.

A P.T.I. Investments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Bródy
Sdndor u. 32. szdm alatti iires, önkormúnyzati tulajdonú nem lakds céIú helyiségľe

f25/20|4. (III.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 1. nem, 1' tartőzkodás szavazattal)

A'Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzajárul a Budapest VIII.'36496l0lN2helyrajzi számon nyilvántartott' természetben a
Budapest VIII.,Bľódy Sándoľ u. 32. szám a\aÍI. ta\á|hatő, 215 m2 alapterületri, üres,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú pinceszinti helyiség bérbeadásahoz határozott
idotartamra, 2018. decembeľ 3I-íg a P.T.I. Investments Kft. tészére, raktár céIjáta, a
mindenkoľi közös költség összegén, amely a határozathozatal időpontjábaĺ 48.265,-
Ft/hó + Áfa. azzal a feltétellel, hogy a bérlőnek megállapodásban váIlalnia kell a
helyiség felújítását saját költségen, továbbá a béfleti jogviszony időtatama aIatt és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
k<jvetelheti az ÖnkoľmáĺyzattőI. A bérleti szerzódés ez esetben nem hosszabbítható meg
az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű rendelet 29. $-a alapjźn, hanem a bérleti díj
mértékéről a Bizottság dönt.

2.) amennyiben a bérlő a helyiség felújítását nem végzi eI a megállapodásban szereplő
hatáľidőn beltil, úgy a bérleti díj, a bérleti szeruodés megk<itésének napjától
visszamenőlegesen 77.000,- Ft/hó + Afa bérleti -| kozuzemi- és különszo|gźitatási díjak
összegre módosul.

3.) amennyiben a bérlő nem vállalja a helyiség saját költségen történő felújítását, ugy a
helyiségľe a bérleti díj ĺisszege a szétmított béľleti díj, azaz 77 .000,- Ft/hó + Afa bérleti +
kozuzemi- és különszolgáItatási díjak összeg, amely esetben a bérlőnek nem kell vállalnia
a Képviselo-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźtmű hattĺrozat 13. pontjában foglalt
feltételeket.

4.) a bérleti szerzódés megkötésének további feltétele, hogy az onkormanyzattliajđonában
álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló
35l2OI3.(vI.f0.) szźnrn Budapest Józsefuárosi onkormĺínyzati rendelet 14. $ (2)

bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése a\apjm kozjegyzo ęlőtt egyoldalú kĺjtelęzettségvállalási nyilatkozat
aláítźsźÍvtilalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatźridó: 201 4. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján..Az ügyfél a ľendeletben előíľt hatáľĺdőn beliil nem
ktittitte meg a béľleti szerződést. További intézkedést nem igényel.
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Popal Abdul Qayum egyéni vĺÍllalkoaí bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriłlet,
Gutenberg tér 2. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakĺÍs céIú helyiség

vonatkoztźsĺÍban

226 /20Í4. (III.03.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(3 igen' 11 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

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

].) hozzójárul a Budapest WII.,36481/0/A/34 helyrajzi szómon nyilvántartott, természetben
a Budapest Wll.,Gutenberg tér 2. szdm alatt talólható, 46 nŕ aĺapterületiÍ, iires,
onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú foldszinti heĺyiség bérbeadásához határozott
időtartamra, 20]9. december 3l-ig Popal Abdul Qayury egyéni vúllalkoai részéľe,
szeszmentes vendégĺátás céljára, 44.550,. FúlItó + Afa bérleti + kozüzemi- és
Icüĺ ons z o l gált at ás i díj ak o s s ze gen.

2.) a bérleti szerződés megkaftsénekfeltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakns céljóra szolgáĺó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.)

számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak meýlelő óvadék megfizetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapján
kĺzjeg,,ző előtt egyoldalú kotelezettségvállalósi nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő 20I 4. marcius 1 0.

Á Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:Az ügyfelet 2014.03.06-án íľásban értesítették.
További intézkedést nem igényel.

Az S&G Kivitelező és Méľnijki Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIru. keriilet,
Kiss Jóaef u. 2/A. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds céllil

helyiségre

227 l 201 4. (nI. 03.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts á'g határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájórul a Budapest VIII.'34637ĺ0lN37 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest YIII.,Kiss József u.2lA. (ingatlan-nyi|vántaĺtás szerint Rakóczi tft 57.) szźĺrl
a|attta|źihatő,29 m2 alapterületű, tiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú Ítjldszinti
helyiség béľbeadásához hattrozatlan idĺĺre, 30 napos felmondási idővel az S & G
Kivitelező és Mérnöki Kft. részére, kereskedelmi alapellátás (zöldség-gyĹimölcs ĺizlet)
szeszárusítás nélkül céIjára, 47.280.- Ftthő + Afa bérleti + kozĺjzemi- és

különszol g áltatźsí díj ak ö sszegen.
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2.) a bérleti szetződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előn egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírástú. vá'IIaIja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyve zeta igazgatőja
Hatáľidő: 2014. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A ľendeletben előíľt határidőn belül nem köttitte
meg a bérleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

ĺr. S. bérleti díj taľtozlźs elengedéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest VIII.,
Népszínhdz u. 34. szdm alatti önkoľmdnyzati tulajdonĺl helyiség vonatkozlÍsúban

22812014. (I[.03.) sz. Városgazd'á|kođ'ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy lemond W. S. volt béľlővel
szemben fennálló 4I5.981,- Ft ktiveteléséről a Budapest vI|I.3477210lN7 he|yrajzi számo\
nyilviíntartott, teľmészetben a Budapest VIII., Népszínház u' 34. szám a|atli, 35 m"
alapterületű, utcai bejáratű', fiildszinti nem lakás célú iizlethelyiség vonatkozásában.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tá,jékoztatása alapján:A pénzůĺgyi rendezés megtiirtént. További
intézkedést nem igényel.

Sz. I. késedelmi kamat elengedéséľe vonatkozlí kérelme a Budapest WII. keriilet,
Szĺtzados u. 26. szúm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

229 /201 4. (III. 03.) sz. Vá ros gazd álkod ás i és Pénzü gyÍ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazattal)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. nem jdrul hozztÍSz.I. volt bér|ó Észéľe a Budapest VIII. 38863/0/A/0 he|ytajzi számon
nyilvántaĺott, Budapest VIII., Százados u. 26. szám a|atÍi, 72 m2 alapteriiletiÍ, utcai
bejáratű, ftjldszinti nem lakás célú üzlethelyiség vonatkozás ábarl a 2013 . novembeľ 6-tn a
Fővaľosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság |.Gf.75.282l20I3l3. számű ítéletében
foglalt, 2005. augusztus |5. napjátőI a kiťlzetés napjáig járő, a késedelemmel éľintett
naptźlri félévet mege|oző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %o-áva| ncivelt
mértéku késedelmi kamatának elensedéséhez.

2. lemondSz. I. volt bérlővel szemben fennálló követelésének a hattrozat e pontjában
meghatározott hźnyadárő| azzal, hogy hozzlźjúrulSz. I. volt bérlő á|taI bérelt Budapest
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VIII. 3886310lN0 heIyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.' Százados u.26. szám
a|atti, 7f mf alapterĹiletű, utcai bejźrat,6, földszinti nem lakás célú üzlethelyiség
vonatkozás ában a f0I3. novembeľ 6-źn a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíľóság
I.Gfl,75282D0I3B. száĺn,Ú ítéletében foglalt, 2005. augusztus 15. napjátől a kifizetés
napjáig jźlró, a késedelemmel éľintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat 7 %o-áva| növelt mértékű késedelmi kamat 50 Yo-tnak (2014. januáľ
3l-ig 442.669,- Ft) elengedéséhez.

3. ahatározat 2. pontjában meghatétrozott követelésről lemondás akkor lép hatályba, ha a
hatátozatről szóló értesítés kézhezvéte|étől számított 30 napon beliil Sz. I. volt béflo álta|
a fennmarađő 776.000,- Ft bérleti és használati díj tartozás, valamint a 95.836,- Ft
perkoltség kiegyenlítésre kerül.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. maľcius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján:Az iigyfelet 20|4.03.06-án íľásban éľtesítették a
Bizottság határozatálról, a határozatban foglaltak maľadéktalanul teljesültek. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat megbízdsi szerződés megkötésére az MNPIII. projekt keretében a Teleki
LlÍszllÍ,téľ I., ,,FiDo,, téľ _ zi)ldfeliilet dkal hatórolt teriłlet, Klźlvdria téľ közteriilet
rehabilitlÍciója projektelem kivitelezése sorún mííszaki ellenőrifeladatok ellóttÍsdľa

230 l 201 4. (III. 03.) sz. Váľos g azdáI.ko dás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Magdolna negyed III. program K1/1 projekteleméhez: a Teleki LászIő téľ I. (a
Népszínhaz utca és Fiumei út közötti zöldteľtilet) (hĺsz.: 35123/4) rehabilitáciőjtůloz,
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok eIvégzés&e a Kisfalu Kft-t bízza meg
1.100.000,- Ft+AFA, azazbruttő I.397.0OO,- Ft összeg díjazással.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20lr4. marcius 3.

2. a Magdolna negyed III. program, K2 projekteleméhez: a ,'FiDo'' tér: Fiumei út -
Dobozi utca közötti ztlldtenilet (hľsz.:35388) rehabilítácíőjához kapcsolódó mríszaki
ellenőri feladatok e|végzésére a Kisfalu Kft-t bízza meg 3.546.305,- FI+AFA, azaz
bruttó 4.503.807,- Ft osszeg díjazással.

Felelős: polgármester
Hatttrido : 201 4. március 3.

3. a Magdolna negyed III. program K3 pľojekteleméhez: a KáIvátia tér kozterület
ľehabílitáciőjához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a Kisfalu Kft-t
bízza meg 2,3 64,20 4,- Ft+ AF A, azaz bruttó 3 .002.539,- Ft cisszeg ďíjazással.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. máľcius 3.

4. ahatározat1.-3.pontjaa|apjźnfelkériapolgármestertazelőterjesztésT.,2.,3.számu
m e l 1 ékl etét kép ező me gb ízási szer zo dések aIáír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: megbízási szęrződés a|źitásának határideje 2014. maľcius 10.

A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján:A Bizottság diintése
éľtelmében az MNP III. keľetében megrĺjuló 3 kiiztér rehabilitációjában műszaki
ellenőrnek a Kisfalu Kft. került kijeliilésre. Mind a 3 tér esetében 2014. máľcius 11-én
került a|áírásra a megbízálsi szerződés, melyek azonosítója !29/2014' 13012014 és

13|ĺ20|'4.

Teleki téri ťłj piac kamerarendszer és kapcsolódó gyengedľamĺł rendszeľek kiépítése

231 l 201 4. (III. 03.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l0 igen' 2 nem, 2 taúőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az tĄ Teleki téri piac uzemszeru, biĺonságos használatbavételével összefüggő, a piac
teljes területére kiterjedő munkálatok miatt, valamint a máĺ átadott teľületi egységeknél
(beleértve az egyes áľusító tizlethelyiségeket is) a garanciális vitfü, jogkövetkezmények
elkeľülése érdekében akamerarendszer bővítési, a hangosító- ,a beléptető- , a kaputelefon
rendszer, valamint atílzje|ző kclzpont másodkezelő kialakítását a piac területén jelenleg is
kivitelezési tevékenységet folytató FK Raszter Zrt-tőI rendeli meg, az előteľjesaés 1. sz.
mellékletét képező tartalommal és összesen nettó 6.942.372 Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 201 4. mĺáľcius 3.

2. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontja szeľinti felađatokĺa vonatkozó azFK Raszter
Zrtv-el (székhely: 3533 Miskolc' Felsőszinva u. 73.) kötendő váL|a|kozási szeruődés
aláírásfua.

Felelős: polgármester
Határiđő :20 1 4. mlíľcius 4.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: A kameľaľendszeľ kiépítésére a kivitelezővel a szeľződés
megkötésľe keľiilt, a kĺvitelező a munkálatokat befejezte.
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Közteľ iilet-lt aszn óIati kére lme k elbíľĺźlĺÍs a

232 |201 4. (III. 03.) sz. Város gazd álko dási és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen, 2 nem,0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdátkođási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy koĺeriilet-hasznźiati
hozzájáruIźlst ad - díjmentességgel - azalábbi tigyben:

KözterĹi1et-haszná|ő,kéreLmező: Józsefváľosi Közteľület-felügyelet és

Yáľosüzemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)

Közteľület-haszná|at ideje: 2014. máľcius 06. - 2014. április 06.

KöZterület-haszná|at céIja: vá|asńási hirdetőtáblĺík kihelyezése
Közteľiilet-hasznáIathelye: melléklet szeĺint
K<jzterü1et-hasznźiatnagysága: 40x 1 m2

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. máľcius 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdáltkodási lroda tájékoztatása
alapj án : A ktizteriilet-használati engedély kiadásľa keľiilt.

,,Elelmiszeľ beszerzés, tdrgyíl, közbeszerzési értékhatdrt eI nem érő beszerzési
elj dr ás eredmény éne k meg úllapítĺÍs a

23 4 /2014. (Iil. 1 0.) sz. Vá ro s gazdálkodási és Pénzĺiryi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. az ,,E|"|^iszer beszerzés,, ttrgyű, közbeszeľzési értékhatárt eI nem érő beszeľzési
eljĺírásban foľmai és tartalmi szempontból megfelelő érvényes ajánlatot a PENSIO
Minőségi Kozétkęńetés Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőéľ u. 1-5.) ajźn|attevő aďta,

így a, eljaľás nyeľtese. Ajánlati araI đb reggeli ellátmáĺy esténI.427,48 Ft/csomag
és 1 đb ebéd ellátmány esetén |.42],48 Fťcsomag.

Felelős: jegyzo
Hatláridő: 2014. maĺcius 1 0.

2. ahatározat 1. pontja alapján felkéri a jegyzőt a szźi|ittsi szerzőđés a|tńtására.

Felelős: jegyző
Hatźtridó: 20I 4. marcius 1 4.

A Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapjánz 2014. április 01-jén
mindkét fél ľészéľől aláírásľa keľült a szerződés, a teljesítés 2014. ápľilis 06-án
megttirtént.

236



,,Személysztźllítdsi szolglźItatds, tdrgyú, közbeszerzési értékhatdrt el nem éro
b es zerzés i e lj ór ás er e d mé ny é n e k me g á ll ap ít ĺÍs a

235 120Í4. (III.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 4 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy

l. a ,,Szemé1yszáI|ítási szolgá|tatźts beszerzése,, tźrgý,kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érő
beszerzési eljaľásban az osszességében legelőnyösebb, formai és taľtalmi szempontból
megfelelő érvényes aján|atot a Főtaxi Autókĺjzlekedési és Szolgáltató Zrt. (1087
Budapest, Kerepesi út 15., cégsegyzékszám: 0I-10-042322) aján|attevő ađta, így az
eljárás nyertese.

Ajánlati źtra: agg|omerźrciő teľületén kívül eső területľe vonatkozóan bruttó 280 Ft/km
egységdíj, a telefonos rendelés esetén címre történő érkezése 7 perc, egyéb díjak
tekintetében a személytaxival végzett szeméIyszállítási szolgá|tatás és a személyaxi-
szo|gá|tatást kozvetítő és szersĺezo szolgtt|at működtetésének feltételeiről, a taxiállomások
létesítésének és igénybevételének rendjéľől és a személýaxi-szolgźitatás hatósági źlrćlrőI

szóló 3Il20I3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szeľint.

Felelős: jegyző
Hatfuiđő: 20I 4. március l 0.

2. a határozat 1 . pontja a|apjźn felkéri a jegyzőt a bľuttó 4,5 millió Ft értékű keretszerződés
aláírására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. maľcius 14.

A Jegyzői Kabĺnet Belső Ellátásĺ Iroda tájékoztatása alapjánz 2014. március 28-án
mindkét fé| részéről aláírásra keľiilt a keretszerződés.

Magdolna Negyed Program III. / Nyomdai szolgltltatús beszerzése

23 6 /20 1 4. (III. 1 0.) sz. Váro s g azdáůko dási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. a Budapest-Jőzsefvźltos, Magdolna Negyed Progĺam III. KMOP-5.I.|lB-l2-k-2012-000l
nyomdaipari szo|gá|tatás táĺgyában lefolytatott, kĺizbeszetzési érték}ratźtrt el nem érő
beszerzési elj árást érvényesnek é s eredménye snek nyilvanítj a.

Felelos: polgármester
}latáĺtdó'Z0 1 4. március 1 0.
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2. aZ I. pont Szerinti beszęrzési eljaľásban a legalacsonyabb összegű érvényes ajánIatot a

Ptnia Nyomda Zrt. (széIdlely: 1117 Budapest, Hunyadi Jánosút 7., cégegyzékszám: 0I-
10-041819, adőszźtm: I07f8350-2-43) adta, így az eljárás nyertes ajanlattevóje aPátna
Nyomda Zrt.

Felelős: polgármester
Hatźltíđő.f}l 4. máľcius 1 0.

3. a2.ponta|apjźnfelkéľi apolgármesteľt, hogy aPátriaNyomda Zrt-velaz Önkormźnyzat
nevében a pá|ytnat tźrgyát képezó nyomdai szolgtt\tatásľa vonatkozó vállalkozási
szerzođéstkösse meg.

Felelős: polgármester
Határiđo : f0| 4. marcius 1 5.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A vállalkozási szeľződés a Pátria
Nyomda Zrt-ve|20|,4. máľcius 13-án megkötésre került.

Javas lat gép kocsi-beállli k b érb e adós dľa (2 db)

237 120|4. (Iil. 1 0.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. eneedélyeziC. A. részérehatározatlan idejű bérleti szerződés megkcitését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9. szám a|atti 35576lI hrsz-ű telken kialakított gépkocsĹbeáIlőra, 30 napos

felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

2. Az5912011. CXI.07.) számű onkormanyzatirenđelet 13. $ (2)bekezđése alapjrín abérleti
szeruődés hatźůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l2OI1. (XI.07.) számiĺonkormrínyzatirendelet 15. $ (4)bekezdésa)pontja a|apján
eltekint az egyo|đalú kĺitelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba fog|alásátőI, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határiđó: 20].4. március 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A bérleti szerződés aláírásra keriilt 2014. március
19.én. Aziigy további intézkedést nem igényel.

238 ĺ 201 4. (Iil. 1 0.) sz. Váľo s g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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i. engedélyeziF . I. részéte határozat|an idejtĺ bérleti szerzóđés megkötését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9. szám alatti 355]6lI Lusz-il telken kialakított gépkocsĹbeá||őra, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

2. Az 5912011. (XI.07.) számll onkormányzatirenđelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerzódés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59120|1. (XI.07.) sztlmu onkormányzati rendelet l5. $ (4)bekezđés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014. máľcius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:A bérleti szerződ'és aláÍľásľa keriilt 20|4. ápľilis
|'6.án. Az ügy további intézkedést nem igényel.

S. A. bérleti díj taľtozús elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Diószegi S. u. I0/b. és Diószegi S. u. 13. szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú

h e Iy is é g e k v o n at ko zds db an

239ĺ2014. (III.10.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul laozaÍS. A. volt bérlő
tészére a Budapest VIII. 35975|0|NÍ he|yrajzi számon nyilvantartott, Budapest VIil.,
Dĺószegi S. u. 10/B. szttma|attí,45m2 alapteľülettĺ, valamint a36068t0ĺN2he|yrajziszámon
nyilvántaľtott, Budapest VIil., Dĺĺószegi S. u. 13. szźlm alatti, 60 m2 alapteľülehĺ, utcai
bejőĺatu, ftildszinti nem lakás célú iizlethelyiségek vonatkozásźtbarl a 2014. januar 31-ig
fennálló 243.762,- Ft béľleti díj + 8.088,- Ft végrehajtási ktlltség + 76.758,- Ft késedelmi
kamat, ö sszesen 328.608,- F t tartozás elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. március 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2014.03. |4-én írásban értesítették, a volt béľlő
rendezte a hátralékot. További intézkedést nem ĺgényel.

BARAKZAI Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó iigye a Budapest WII.
róaef kľt. 48. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség tekintetében

24012014. (III.10.) sz. Váľosgazđá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) hozzlÍidrula BARAKZAI Bt. által haszná|t, Budapest VIil.' 3s229 he|yĺď1zi számon
nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest VI[.,József krt. 48. szám alatt ta|tllhatő,

157 m2 alapterületű, önkormányzatit'iLajdonú, utcai bejźratű, pinceszinti nem lakás célú
üzlethelyiség újbóli bérbeađástůloz határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő
kikĺitésével élelmiszer jellegű vegyes keľeskedelem (keleti élelmiszeľek forgalmazása)
szeszesital árusítás nélkülcéljaľa, 71.500,- Ft/hó + Afa bérleti + kozilzemi- és külön
szolgá|tatási díjon.

f .) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számuBudapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2)bekezđése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásätvti|a|jaabérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. máľcius 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: f014. 01.03-án a bérleti szeľződés megkötésre
keriĺlt. További intézkedést nem igényel.

J&Amanda KÍt. új bérleti jogviszony létesí,tésére iľdnyuló kérelme a Budapest VII.'
Ióaef a. I5-I7. szúm alatti önkormónyzati tulajdonĺÍ helyiség vonűtkoztÍsúban

241ĺ201'4. (III.10.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziĺgyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy nem jórul hozzá a Budapest
VIII.,35218l0lN3 helyrajzi számon nyilvantartott,.természetben a Budapest vlil.' József u.

1,5.|7. sztlm alatti, utcai bejáĺatű, pinceszinti 21 m2 alapteľülettĺ' nęm lakás célú helyiségre új

bérleti j o gvi szony l étesítéséhe z a J & AmandaKft. részér e.

Felelős :Kisfalu Kft . Ú;gyv ezeto igazgatőja
Határidő: 2014. március 17.

Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|'4. 03. 14-én a kérelmező íľásban értesítve.
További intézkedést nem igényel.

A Peter,s Aľt Míĺvészeti Szolglźltató és Kereskedelmi Kft. béľleti díj feliłIviugltlgti és

szeľződés módosítdsi kérelme a Budapest WII. keriilet, Kdlvdria téľ 19. szúm alatti
h ely is ég v o n atko zlźs db an

24212014. (III.10.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzúidrul a Budapest VIII^. keriilet, Kálvária téľ |9, szám a|aťri, 35456l0/N4 és

35456lOlN35 hĺsz-ú, 66 m, alapterületrĺ, utcai bejáratu, ft)ldszinti, önkormányzati



tulajdonú nem lakás célú helyiséget bérlőPeteľs'Art Kft. részére a béľleti szerzőđés
módosításához, és a bérleti đíjának 72.667,- Ft/hó + Áfa -ł- közüzemi díj összegen
tĺirténő megá||apitásźlhoz. A béľleti szerződés módosításának feltétele, hogy a béľ|ő a
részletťlzetési megállapodásban foglalt kötelezęttségén feltili tartozását a határozatrő|
szóló étesítéskézhezvételétől számitott 8 napon beltil fizesse meg.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltételę, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuĺírosi onkormányzati rendelet24.$ (f)bekezdése, valamint a 14.

$ (7) bekezdése alapjan 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, továbbá a
24. s (2) bekezdése c) pontja alapjźn közjegyzłl előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny iIatkozat aláir ását v áIIa|j a a bér|o.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hattriđő''ZO 1 4. március 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľendeletben foglalt hatáľidőn belül nem kłittitte
meg a bérleti szeľződést a kéľelmező. További intézkedést nem igényel.

A Prikkel Auto Design Bt. kamat elengedési kéľelme a Budapest WII. kerüIet,
Somogyi B. u. 2I. szdm alatti helyiség vonatkozlÍsdban

243ĺ2014. (III.10.) sz. Váľosgazd,á|kod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ}nt, hogy

1) nem jórul hozzú a Prikkel Auto Design Bt. részére a Budapest, VIII. kertilet, Somogyi B.
u. 2I. sztlm a|atíta|áIhatő, 36468l0l1J4 hľsz-ú, 22 rŕ alapteľületű' utcai bejáľatu nem
lakás célú helyiség vonatkozásábarl a20I4. február 28-ig fenná||ő 326.930,- Ft késedelmi
kamat elengedéséhez.

2) Ilozzújórul a Prikkel Auto Design Bt. részére a Budapest, VIII. kerület, Somogyi B. u.2I.
szám a|att ta|álhatő, 3646810lN4 |lrsz-u,22 m" alapteľĹilettĺ, utcai bejarutű nem lakás célú
helyiség vonatkozástlbarl a 2014. február 28-ig fenna||ő 326.930,- Ft késedelmi kamat
50 %o-ának, azaz 163 .465 ,- Ft elengeđ éséhez, azzal a feltétellel, hogy a hatźrozattől szóló
éľtesítés kézhezvéte|étő| sztmított 30 napon belül a volt bérlő a fennmaradő 478.3|6,- Ft
hátralékot, 163.465,- Ft késedelmi kamatot, valamint a végrehajtással kapcsolatban
felmeľĹilt 53.I 57,- Ft költséget, ĺisszesen 69 4.938,- Ft-ot megfi zeti.

3) a hatźlrozat 2.) pontjában meghatározott kcjvetelésľől lemondás akkor Iép hatá|yba, ha a
Prikkel Auto Design Bt. be|tagsa, Lacza Margit Lucia, volt bérlő részéró| a még
fennmaradő 478.316,- Ft bér|etilhaszná|ati đíj tartozźs, |63.465,- Ft késedelmi kamat,
valamint a végľehajtással kapcsolatban felmerült 53.|57,- Ft költség, összesen 694.938,-
Ft kiegyenlítést nyer.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidó: 20I 4. máľcius 1 7.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014.03. 14-én éľtesítve, a kérelmező nem -

teljesítése miatt a végrehajtási eljárás folytatódik.

P. E. és V L. bérlőtdľsak késedelmi kamat elengedésére vonotkozli kérelme a
Budapest WII. keriilet, Szentkirólyi u. I5. szám alatti önkormúnyzati tulajdoníl

helyis ég vonatkozlÍs db an

2 4 4 l 20L 4. (III. 1 0.) sz. Váľos g azdá|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) nem júrul hozzú P. E. és V. L.voltbérlőtársak által bérelt, Budapest VI[. kerület,
Szentkiľályi u. 15. szźtm a|alti 36535l0/N17 lusz-u, f52 m" alapterületű, utcai bejtnat'ű',

földszinti, onkormĺĺnyzati tlJlajďonú nem lakás célú helyiségre a Fővaľosi Bíróság, mint
másodfokú bíróság 201I' Ęilis IZ-én meghozott, 42.Pf.640.692l2010l4 szźlmu ítélete
a|apján, f003. januar 1. napjától a kifizetésig járő (f0I4. januar 3l-ig I.745.966'- Ft)
késedelmi kamat 75 o/o-ának(z)I4.január 3l-ig 1 .309.474,- Ft) elengedéséhez.

2.) lemond P. E. és v. L. volt béľlőtársakkal szemben fennálló követelésének ahatćnozat e

pontjában meghatźrozotthźĺnyađárőI azzal,hogy llozzájdruIP. E. és V. L.voltbérlőtársak
által bérelt, Budapest VIII. kerĹilet, Szentkiľályi u. |5. szám alatti 36535l0lN|7 hrsz-ú,
25f m" alaptertiletű, utcai bejttratu, földszinti, önkormanyzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségre a Fővarosi Bíľóság, mint másodfokú bíróság 20|I. árpilis IZ-én meghozott,
42,Pf.640.692l20l0l4 számű ítélete a|apjźn, 2003. január 1. napjától a kifizetésig jaró
(2014' januaľ 31-ig 1.]45.966,- Ft) késeđelmi kamat S)oÁ.źnak (2014. januaľ 31-ig
87 2.9 83,- Ft) elengedéséhez.

3.) a hatáľozat 2.) pontjában meghatźtĺozott követelésről lemondás akkor lép hatályba, ha a
hatźnozatről szóló értesítés kézhezvéte|étóI szálnitott 30 napon belül P. E. és Y. L. volt
béľlotlíľsak źital, a fennmaradó 3.245.229,- Ft hátľalék kiegyenlítésľe kerül.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. maľcius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2014. 03. 30-án írásban éľtesítve,
hatáľidőben a végľehajtónak teljesített. A Kisfalu Kft. a végrehajtĺíva| egyeztet a
pénzügyi elszámolásľól.

J&Amanda KÍt. új bérleti jogviszony létesí.téséľe irdnyulli kérelme a Budapest WII.,
Vas u. 14. szdm alatti önkormdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozdsóban

245120|.4. (III.10.) sz. Yáľosgazđá|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

|:: ,

:i,:l
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A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem.ióľul hozzá a Budapest
vIII.'36489ĺ0lNt helyrajzĺ számon ĺyíIvántartott, természetben a Budapest YIII.' Vas u.
14. sztrn aIatti, utcai bejĺáratú' pinceszinti 249 m2 alapteľületű, nem lakás célú helyiségre új
bérleti j o gviszony léte sítéséhez a J&Amand aKft. t észét e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍő igazgatőja
Hatĺárido: 2014. március 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 201'4. 03. 14-én írásban értesÍtve. További
intézkedést nem igényel.

favaslat a Budapest Vlil., Prdter u. 24. szdm alatti ingatlannal kapcsolatos perben

felle b b ezés i j o g gy akorlós dra

2 46 ĺ201 4. (III. 1 0.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

1.) él fellebbezési jogával a Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuaľosi Önkormányzat
felperes es H,ą.r-ÉP Telekommunikációs HáIőzat Tervezo és Kivitelező Kft.. alpeľes
között _ a Budapest VIII., Prźúer v 24. szźlm a|attĹ 35683 Łlľsz. aIatti íngatlanra kötött -
adásvételi szerzóđésből eredő kcjtbérfizetési kötęlęzettség teljesítésére vonatkozőan, a
Budapest Köľnyéki Töľvényszéken 6.G.40.13612011136. szźmon folyamatban lévő perben
meghozott ítélettel kapcsolatban. Felkéri az onkormányzat megbízásźhól eljáró jogi
képviselőt a fellebbezés benyúj tásáľa.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy amennyiben a jelen határozat 1.) pontjában foglalt peľľel
kapcsolatban az alperes nem él fellebbezési jogával, űgy a másodfokú peľ folytatásával
kapcsolatos j avaslatát d<jntéshozatal érdekében terj essze elő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. március 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A fellebbezést a Kĺsfalu Kft. ügyvédje benyújtotta
a Tiirvényszékľe 20|'4. március 10. napján.

A BEL-MONDO KÍt. peľen kíviili egyezségi ajúnlata a Badapest VII. keriilet,
Baľoss u. 86. szdm alatti helyiségre, a cég dltalfelhalmozott hdíľalék

vonatkozlÍsúban

2471201'4. (III.1O.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja eĺa Pesti Kozponti
Kerületi Bíróságon 8.G.302.863l20I3 számon folyamatban lévő perrel kapcsolatban a BEL-
MoNDo Kft. által tett peren kívüli egyezségi aján|atát, amely az áIta|a korábban bérelt
Budapest VIII. keľület,355f7l2lN74Ilrsz-iĺ, Budapest VIII. keľtilet, Baľoss u. 86. szám a|att
talá|hatő, 49 m, alapteľületű, ĺlnkormányzati tulajdonú, utcai bejáratiĺ földszinti nem lakás
célú helyiség vonatkozásában felhalmozott - ahatározathozata| iđopontjában 640.100,- Ft
bér|etilhasznźtlati díj hátralék, valamint 106.571 Ft késedelmi kamattarLoz:źls, t'lsszesen

746.67I, Ft tisszegtĺ _tartozás rendezésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. maľcius 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 03. 14-én írásban értesítve, jogi eljáľás
folytatódik.

Dóra Tibor szellemi szabadÍoglalkozdsťł bérbevételi kéľelme a Budapest WII.
Kisfuvaros u. 9/b. szdm alatti iłres önkormúnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozúsdban

248120|4. (III.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáruĺ a Budapest vl[.'35091l2lV2he|yrajzi szźlmoĺnyilvántartott, természetben a
Budapest Vlll.,Kisfuvaľos u. 9./B szán a|att ta|áIhatő, 18 m" alapteľületű, iires,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratt, földszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási idővel Dóra Tiboľ szellemi
szabadfoglalkozásrĺ részére számítőgéppel végzett editálás (mozgóképvágás) cé|1źlra,

15.157"- Ft/hó + Áfa bérleti ł kozuzemi- és kĹilönszo|gá|tatási díjak összegen.

2.) a bérleti szetzőđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.)

száműBudapest Józsefuárosi onkoľmrányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjtn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. marcius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben foglalt határidőn belül a szerződés
nem került megkiitésre. További intézkedést nem igényel.

N. Cs. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. Pľdter u. 19. saÍm alatti iires
önkormĺÍnyzati h ely is ég vonatko zlÍs ĺtb an
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2 49 l20 | 4. (III. 1 0.) sz. Váro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII.' 36380l0lÁJ6 he|ytajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest VIII., Práteľ u. 19. szám a|att. ta\źihatő, 16 m2 alapterülehĺ, önkormányzati
tulajdonú, udvaľi bejáľatú, ťolđszinti lakást a lakásállományból t<jrli, és a továbbiakban
nem lakás cé|j źlr a szol gáló helyiségké nt taĄ a nyilvan.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a fenti ingatlannal kapcsolatban az oĺtkormányzat
képviseletében, az onkormányzat íIletékĺĺlentességének igénybevételével járjon e| az
építésügyi hatóságnál a hatósági bizoĺyitvźny kiállítása érdekében, majd kérje a
FtildhivataltóI a funkcióváltás átvęzetését.

3.) hozzáiárul a Budapest VIII.' 36380/0/A/6 he|yrajzí sziímon nyilvántartott, természetben
a Budapest VI[.,Práteľ u. 19. szám a|att ta|źihatő' 16 m2 alapteľülettĺ, ĺiľes,
ĺĺnkoľmányzati tulajdonú, flolđszinti, udvari bejaľatú nem lakás célú helyiség
bérbęadásahoz hatźrozott időtaľtamra, 2019. december 31-igN. Cs. magánszemély
részére, raktźr cé|jára 7.500,- Ft/hó + Afa béľleti + kłőzizemi és különszo|gá|tatási díjak
összegen.

4) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzattulajđonában á11ó nem
lakás céljĺáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díj nak megfelelő óvadék megfizetés ét v áI|a|ja a leendő bérlő.

5.) az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) száĺrlű Budapest Jőzsefvźrosi Önkormtnyzati
rendelet 17. $ (5) b) pontja a|apján eltekint a ktĹzjegyző előtti egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől a bérleti đíj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hataľidő: 2014. március 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014.03.28.án a béľleti szerződés megktitésre
került. További intézkedést nem igényel.

ýIlest-orient Company KÍt. bérlő székhely bejelentés és a tevékenységi kör bővítésľe
vonatkoaÍ kérelme a Budapest VIII keriilet, RlÍkóczi út 27/b. szdm alatti

önkormdnyzati tulajdonú nem lakĺźs céIú helyiség vonatkozlźsdban

250/2014. (III.1O.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavzzatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) nem idrul hozzd a West-orient Company Kft. által béľelt, Budapest VIII. kerület,
36437/8lN3 hĺsz-on nyilvántartott, teľmészetben a Budapest vI[.' Rákóczi űt f7|b.
szám alatt talźihatő, utcai bejaľatú, földszinti, 96 m2 alapterĹiletű, nem lakás célú
tizlethelyiségľe kötött bérleti szerzódés módosításához a tevékenységi kör szeszesital
árusítással történő bővítése tekintetében.

f.) hozaÍidrul a West-orient Company Kft. által bérelt, Budapest VIII. kerĺilet,36437ĺ8lN3
hĺsz-on nyilvantartott, természetbeĺ a Budapest vI[., Rákĺĺczĺ tú 27lb. szám alatt
taIá|hatő, utcai bejáľatú, Ítjldsziĺxí, 96 m2 alapteľületiĺ, nem lakás célú onkormányzati
tulajdonú üzlethelyiségbe történő székhely bejegyzéshez azzal, hogy a béľletijogviszony
megszúnése esetén a Kft. haladéktalanul intézkędik a Cégnyilvantaľtás módosításáról.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. marcius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: z0|,4. 03. l4-én íľásban értesítve. További
intézkedést nem igényel.

Dóra Tibor szellemi szabadfoglalkozlÍsti bérbevételi kérelme a Budapest WII.
Balassa Jdnos u. 1. szdm alatti ĺires önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlźsdban

25l ĺ201 4. (IIL 1 0.) sz. Város g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág hatá.ľ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájárul aBudapest VIII.,36192|1|N1he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII.,Balassa János u. 1. szám a|att ta|á|hatő, 20 m, alapteľiiletű, tiľes,

ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejáĺatű, pinceszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásához hatátozatlan időľe, 30 napos felmondási idővel Dóľa Tiboľ szellemi
szabadfoglalkozású részéte szźlmitőgéppe| végzett editálás (mozgóképvágás) cé|jára,

14.667,- Ft/hó + Áfa béľleti +kijzuzęmi- és különszoIgáItatási díjak tisszegen.

2) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljara szolgźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20t3. (VI. 20.)

sztĺnu Budapest Józsefuaľosi onkormĺínyzati rende\et 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségváI|a\ási nyilatkozat aláírásźń váIIaIja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
IJatfuiđő: 2014. március 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. 04. 09-én a béľleti szerződés megkötésre
keľĺilt. További intézkedést nem igényel.
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A. S. magdnszemély bérbevételi kéľelme a Budapest WII. Futó u. 27. szĺÍm alatti
iłr es ö n k o r móny zati t ulaj do n ú h e Iy is é g v o n at k o ztźs db an

252 l 201 4. (Iil. 1 0.) sz. Váľo s g azdáůko dás i és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

ÄYŕrosgaz,ĺlálkođási és Pénzĺigyi BizofÍsá'g r,lgy dĺint, hogy:
1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35685 helyrajzi szźmon nyilvántartott, Budapest VIII.'Futó

u27. szárn a|atĹta|á|ható, l0 m, alapteľületű, onkoľmányzati tulajdonú, udvaľi bejáratu,
ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározat|an idoľe, 30 napos felmondási
idő kikötésével A. S.részére ruktározás cé|jźra,4.000,. Ft/hó + Áfa bérleti + köztizemi és

különszol g á|tatás díj ö s sze gen.

2.) a bérleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gá\ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmu Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIla|ja a leendő bérlő.

3.) az onkormtnyzat tulajđonában álIó nem lakás céljára szo\gźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l2}1r3. (u. 20.) szźlmű' Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzati
rendelet 17. $ (5) c) pontja alapjáĺ eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú
kĺjtelezettségvá||alő nyi|atkozat megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

4.) a jelen hatźtĺozat 1.) pontjában meghatáĺozotíhelyiségľe A. S.helyiséghasznáIő 2013.
május 23-tő| a bérleti szętződés megkĺitése napjáig terjedő iđoszaka a bérleti díjjal
megegyező összegű 4.000,. Ft/hó + Áfa haszná|atĺ đíj megfizetésére kĺiteles.

5') az 1.) pont szerinti bérleti szerzođés megkotésének feltétele, a jelen hatétrozat 4.

pontjában foglalt haszntiatí díj megfizetése.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
IJatźriđo: 20I 4. marcius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben foglalt határidőn beliil nem kiitiitt
béľleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

B. G. és B. Gy. magdnszemélyek közös béľbevételi kérelme a Budapest Wn. Futlí u.

27. szóm alatti iires önkormđnyzati tulajdonú helykég vonatkozdsdban

253 l 201 4. (Iil. 1 0.) sz. Váľo s gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójárul a Budapest VIII.,35685 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.'Futó
u27. számaIaÍtta|á|ható 11 m, alapterületű, üľes, önkormányzatitulajdonú, emeleti nem
lakás célú helyiség bérbeaďásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő
kikötésével B. G. és B. Gy.ľészére raktározás céIjára, 4.000,. Ft/hó + Afa bérleti +
közuzemi és különszolgźitatás díj összegen.
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2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szám,ű Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjáĺ 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIla|ják a leendő béľlők.

3.) az onkorményzat tulajdonában á1ló nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35lf0t3. (VI. f0.) sztľrn Budapest Józsefuáľosi onkormányzati
rendelet 17. s (5) c) pontja alapjtn eltekint a közjegyzo előtti egyoldalú
kötelezettségváIIaIő ny1latkozat megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

4.) a jelen haÍározat 1.) pontjában meghatározott helyiségre B. G. és B. Gy.helyiség
használók 2013. május 23-tőI a bérleti szerzođés megkĺitése napjáig terjedő idósza|<ra a
bérleti díjjal megegyezó osszegű 4.000,- Ftlhó + Afa hasznáIati díj megťĺzetésére

kötelesek.

5.) az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkotésének feltétele, a jelen hatfuozat 4.

pontjában foglalt haszná|ati díj megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2014. március 17.

A Kisfalu Kft. tájókoztatása alapján: A ľendeletben foglalt hatáľidőn belül nem ktittitt
bérleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

Javaslgt a Juharos Ügyvédi lroda megbízlÍsi szerződésének 2014. februdr havi
telj es ít é s ig azo I tźs dr a

254/2014. (III.10.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi lrodával kötött megbízási szeruőďés teljesítés

igazolásź'/-z}1'4. febľuár 1-jétől f0I4. februáľ 28-ig terjedő időszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áirásfua'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. marcius 25.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapján: a Juharos Ügyvédi iľoda részére
a teljesítésigazolás aláírása megttiľtént.

Javaslat Teszársz Kóroly megbízlÍsi szerződésének 2014. februdr havi teljesítés
igazoIĺÍsdra

255/2014. (III.10.) sz. Váľosgazdźůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Tesztlrsz Károllyal kötött megbízźlsi szerzóďés teljesítés
igazo|ását20|4. február 1-jétől 2014. február 28-ig teľjedó iđőszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás alćirásźlra.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 2014. maĺcius 25.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Teszársz Káľoly részére a
telj esítésĺg azo|ás a|áír ása m e gtö rtént.

Javaslat a VPB I81/20I4. (II. 24.) számíl hatúrozat kijavítĺÍsdľa

25612014. (III.10.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy a nyilvanvaló névelírás miatt a
I8Ilz0I4. (II.24.) sztlrc:ľu VPB határozat7. pontja az a|ábbiak szerint kijavításra kerül:

,,javasolja a polgórmesternek tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási
szerződés megkaÉsét Harkóly Gyong,livel 20I4. szeptember 30-ig, bruttó 50.000,- Ft/hó,
azaz ötvenezeľ forint/hó megbízási díjért.,'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: azoĺlnal

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: A megbízásiszerződés kijavítása
és aláíľása megttiľtént.

A Budapest, WII. keľiilet Rdkóczi út ............ szúm alatti ingaílanľa vonatkozlÍ
elővás ltľllÍsi j ogróI való lemondĺÍs ZART ULES

25812014. (III.17.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest Fővlíros VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormányzat, a ..... hľsz-ú, teľmészetben a 1081 Budapest, Rfüóczi út

. sztm aIatt ta|á|hatő, 99 m" 
^ 
alapterületű ingatlan tekintetében, valamint az

ingatlanhoz tartoző, megközelítő|eg 25 m, a|apterilettĺ pincetĺĺľoló kizĺírólagos haszná|ati
jogának ismeretében,továbbá a 10.700.000 Ft-os vételáÍ ismerętében, M. A. eladó, továbbá P. T.
vevő kĺjzött 20|4. februáľ 2I-én kdtött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásĺĺrlási jogával
nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő : 20I 4. március 1 7.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A kérelmezőt értesítették a dtintésről.

Javaslat az,,oltözőszekrények beszerzése,'tárgyú, közbeszeľzési éľtékhatdrt el nem
érő b es zeľzési elj drds eľ edmény ének meg dllapíttÍs dra

259/2014. (III.17.) sz. Városgazdáikodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(1.3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,o|tozőszekľények beszerzése,, tárgý, kozbeszerzési értéI<}raúrt el nem érő

beszerzésí elj árást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2014. maľcius 1 7.

2. a ,'legalacsonyabb összegtĺ ellenszolgáltatás'' bírá|ati szempont alapjźn a beszerzési
e|járás nyertes ajánlattevóje a ZENIT Logisztikai Eszkozök Kereskedőháza Kft.
(székhely: 1095 Budapest, Ipaľ u. 2lb., cégsegyzékszám.. 01 09 679411, adőszźtm:

1 1 8 4 5 I 5 g -2 - 43) aj an|ittev ő, el fo gadott aj án|ati źx a 69 9 .9 O O Ft+Á FA.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20114. március 1 7.

3. ahatźrozat2. ponlaa|apjánfelkéľi a polgármesteľt a váIla|kozási szerzoďés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. maľcius 19.

A Vagyongazdátkodási és tjzemeltetési Ügyosztály LétesÍtményüzemeltetési lroda
tájékoztatása alapján: A vállalkozási szerződés aláírása megtłirtént, az ő|tözőszekľények
leszállítása hatáľidőben történt.

Javaslat a ,,Takaľítógépek és higiéniai kellékanyagok beszerzése" túrgyú,
közbeszeľzési értékhatdľt el nem érő beszerzési eljdrds eredményének

megúllapítĺÍsdra

260ĺ20|'4. (III.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a ,,Takaritógépek és higiéniai kellékanyagok beszeľzése,, tźrgyu, kozbeszeruési

értéId.ńárt el nem éro beszerzési elj áľást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határiđő : 201 4. március 1 7.

iii

i:
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2. a ',legalacsonyabb osszegű ellenszolgáltatás'' bíráIati szempont alapján a beszerzési
e|járás nyertes aján|attevóje a FLOR Kereskedelmi és SzolgáItatő Kft. (székhe|y: 1044
Budapest, Megyeri út 51., cégsegyzéksztlm:01 09 684838, adőszźm: 11950844-2-4I)
aj ánl attevo, e l fo gado tt aj ánlati ár a neÍźő 3 . I 03 .328 Ft+AFA.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. marcius 1 7.

3. a haténozat 2. pontja a|apján felkéri a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő
szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f01'4. március 19.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lľoda
tájékoztatása alapján: A szerz(jdés a|áírása megtiiľtént, az eszktiztik leszállítása
határidőben megttirtént.

Közter iilet-haszndlati kérelmek elbírĺÍIúsa

261ĺ20|'4. (I[.17.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáłghatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzájáĺu|źtst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|abbi ügyben:

Közteľii1et-használő,kére|mezo: Bedák Pál
(1084 Budapest, Mátyás tér 4.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2014. április I0. - 2014. ápríLís2I.
K<jzterület-hasznáIatcéIja: idényjelleguasńaliárusítás(húsvét)
K<jzteľtilet-haszná|athelye: Népszínhaz u.7-9.
KöZterĹilet-hasznźiatĺagysága: 2m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. marcius 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iroda táłjékoztatása
alapján: A kiizteľüIet-használati engedély kiadásra keriilt.

26212014. (III.17.) sz. VáľosgazdáIkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yźĺtosgazđálkođási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná'Iati
hozzájáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:
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Köztertilet-haszĺáIő,kérelmezó: Rijon Kft.
(1082 Budapest, Ülloi rĺt 60.6f .)

Kĺjzterület-haszná|at idej e: 20Í4, április 1 . - 20I] . marcius 3 1 .

Köztertilet-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
KöZteriilet-használatnagysága: 18m,
Közterület-haszná|athe1ye: Futó u. 54. (Üllő út sarok)
Dfifizetés ĺitemezése: éves díjfizetés

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. máľcius 1 7.

A Vagyongazdálkodásĺ és [Jzeme|tetési Ügyosztáł|y Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján : A ktizterület-használati engedély kiadásra keľůilt.

263 l 20 t 4. (III. 1 7.) sz. Váro s g azdá|ko dás i és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy kĺjzterület-hasznźiati
hozzájátulast ad - díjmentességgel - az altlbbi tigyben:

Közteľü1et-hasznźtlő"kérelmezo: VIII/I. Lakásszövetkezet
(1082 Budapest, Harminckettesek tere 6.)

Közterület-haszná|at ideje: 2014. miáľcius 24. - 2014. április 13.

Közterület-hasznźiatnagysága: 6mf
KözterĹilet-hasznáIat céIja: építési munkaterület (homlokzat javitás, festés)

Köztertilet-haszná|at helye: Harminckettesek tere 6.

Felelős: polgáľmester
Hatarídő: 20I 4. maľcius 1 7.

A agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A ktizterület-használati engedély kĺadásra keľůilt.

264ĺ2014. (III.17.) sz. Váľosgazdáikodźłsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Yźrosgazđátkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáĺu|ást ad _ díjmentességgel - az alźbbi ügyben, amennyiben

. aBudapesti Főze|ék és Leves Fesztivál valamennyi nyilvános megjelenési felületén a
Józsefuáľosi onkormányzat, mint főtámogató keriil megnevezésre, a kerület logója
és címeľe elhelvezésével.

Kozterti1et-haszná|ő,kéľelmező: Victus Kft.
(1188 Budapest, Péteri út 6.)

Kozterü1et-haszná|atideje: 2014.április l0..2014.április 14'

Kozterület-haszná|at cé|ja: Buđapesti Főzelék és Leves Fesztivál
Kĺiztertilet-haszntiathelye: Szabő Eľvin tér, Reviczky u., Mikszáth Kálman tér
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Közteľület -hasznáIatnagysága: 2 779 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 1 7.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazd,állkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A közterület.használati engedély kiadásra került.

Tulajdonosi hoaájdrulús a Budapest VIII. keriilet útfelújítlÍsi program keretében
megvalósuló (Sdrkúny u.) közvillÍgítlÍsi hlÍlózat és berendezések útépítése közteríileti

munkáihoz

265 l 20 1 4. (III. 1 7.) sz. Vá ros g azdáI.ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy az Észak-Budai Zrt. tészére,a
Budapest VIII. kerület útfelr'ijítási pľogram keľetében megvalósuló (Sáľkány u.)
kiizvilágítási háiőzat és beľendezések átépítése kĺiaeruleti munkáihoz szfüséges
tulaj donosi hozzź$źľulását megadj a a kĺjvetkező feltételekkel:

IJ gyir atszám: 1,.6 -4O4 / 2 l 201 4.
Kére|mező: Eszak Budai Zrt., tervezó: Bajnőczi Zsolt.
Helyszínek: Budapest VIII. Diószegi Sámuel u. 28-30. (hĺsz.: 35903) számok e|otti aszfa|t

jźnda, burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Sáľkány u. 1-15. számok előtti (hĺsz.: 35998) aszfalt jźnđa és 1.

szám előtti keresztező utpźiya, burkolatbontással éľintett.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáĺulás, a Budapest VIII. ker.útfelújítási progľam keretében
megvalósuló (Saľk{ány u.) kozvi|ágítási há|őzat és berendezések átépítése
kĺizterületi munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett járda teljes szélességében és ľéteerendjében. éľintett útpálya
bontási szélességben töľténő helyreállítása,
- a zö|dteľületi szakaszok védelme . teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseréje, cserjék és fű újratelepÍtése) 34ĺ2008. o/II. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szeľint,
- a buľkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- közteľĹiletek alatt és felett, bontott, nem üzemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem
maradhat,
- jól láthatóantźĄékońatjtkaz úthasználókat a burkolatbontás vźrhatő iđotartamtttő|,
- kötelezi akivitelezot a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreźi|ításfua,
- abenlházó és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a| a helyľeállított buľkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes ) a kivitelezés tertiletén érintett közműtulajdonosoktól

(kĺizműszolgá1tatóktól), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.
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Felelos: polgármesteĺ
Hataľido: 2014. marcius 1 7.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lroda
tájékoztatźlsa alapján: Tulajdonosi., és kiizútkezelői-hozzájárulások kiadása megtiirtént.

Tulajdonosi houlźjlźrulĺÍs a Coľvin sétĺźny Il3/a tömb elektľomos elldtdsa ktizteriileti
munkdihoz

266ĺ20|4. (III.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy GTF Kft. részére,a Budapest
VIII. kerĺilet Corvin sétány 113la tłimb elektromos ellátása k<jzteľületi munkáihoz
s züksé ge s tul aj dono si hozzáj źrulźts át me gadj a a kĺjvetkező feltéte l ekkel :

Ügyiratszám : 16-443 /20|4.
Kérelmezó: GTF., tervęző: Stubnya Gábor.
Helyszínek: Budapest VIII. Vajdahunyad u. (hľsz.: 36368) 36. szźtm előtti aszfalt járda,

burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Práter u. (hľsz.: 3610012) 2I-27. számok előtti aszfalt jźtrda,

burkolatbontással érintett.

Tátgy: Tulajdonosi hozzájtru|ás, a Budapest VIII. ker.Corvin sétány 113ia tömb
elektro mo s e||átásako nerül eti munkáihoz.

Helyľeállítási kcltelezettség :
- a burkolatbontással érintettjarda teljes szélességében töľténő végleges helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jól láthatóan jeIzik,
- közteľiiletek alatt és felett, bontott, nem üzemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem

maľadhat,
- jőIláthatőantájékońatjtů< az úthasználókat a burkolatbontás viárható időtartamaľól,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺirténő helyreá||ítására,
- abenlhźľ;ó és kivitelező közösen 5 év garanciátvállal a helyľeállított burkolatéľt.

Egyéb kikĺjtések:
- Az engeđélyes ) a kivitelezés teľĹiletén érintett közműtulajđonosoktól

(közműszolgáltatóktól), azokeseti előíľásai alapján helyszíni szakfeltigyelet kér.

Felelős: polgármester
}Jatariđő: 201 4. maľcius 1 7.

A YagyongazdáIkodási és Üzemeltetési tigyosztály Létesítményiizemeltetési lroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkeze|ői-hozzáljárulások kiadása megtłirtént.

A Budapest, Wil. keľiilet Leonardo da Vinci 32. szdm alatti ingatlannak a
t e I e k aI a kít lÍs ut d n fe n n m ar a dó teľ iil et é n e k é r t é k e s ít é s e
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267ĺ2014. (III.17.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuáľosi onkormányzat, mint a 36252 hľsz-ú, természetben a 1082 Budapest, Leonarđo da
Vinci u.32. szám alatti ingatlan kizfuőIagos tulajdonosa, a telekalakítás után fennmaradő 49 m"
területet - a 3.506.489 Ft-os ajénIaÍtéte| ismeľetében - értékesíti a Coľdia Ingatlanbefektetési
Alap ľészére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 17.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A Cordia Ingatlanbefektetésĺ Alapot értesíteffék a diintésről. A döntés
végrehajtásához szükséges telekalakítást lefolytatta a Corvin Ingatlanfejlesztő, Építő és

Váľosrehabilitációs Zrt., me|y 2014. július 08. napján jogeľőľe emelkedett. A vételárra
vonatkozĺi adásvéte|i szerződés ezt kővetően kerĺilhet aláírásra, melynek kidolgozása
folyamatban van.

PlÍlydzati kiírds az Úi Teleki téľi piac J3 jelíí iizlet hasznosíttÍsdľa

268 12014. (III.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. elfogadj a az e|őterjesztés mellékletét képezo pá|yźnati felhívást a J3 jelrĺ Ĺiľes ĺizlethelyiség
haszno sítására vonatk ozőan.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2014. március 17.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on a határo zat I . pontja szęnĺti pá|yázati felhívás
honlapon történő megjelentetéséľől.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2014. maľcius 1 8.

A Józsefuárosi Ktizteľület-felügyelet és Váľosůizemeltetési SzolgáIat tájékoztatász
alapján: Vúlasz a VPB 366/2014. (IV.10.) sz. határozatándl taldlllató.

Iavaslat iłres helyiségek ěs lakdsok elidegenítésére

269/2014. (I[.17.) sz. Városgazdá|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatá,rozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Diószegi S' u.

9lA. fsz, 4. szám a|attí,35896l0lV4 he|yĺajzi sztlmu,27 m, alaptertiletű komfoľt nélküli
lakást abérbeadási állomanyból kivonja, a foľgalmi értéket 980.000,- Ft összegben elfogadja,
egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok renđelkezésęi szerinti nyílt árverés

lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: f0I4. április 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az árveľés f014. ápľilis 24-én került
megrendezésre. Az ingatlan éľtékesítésre keľült 20|4. április 29. napján. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

270120|.4. (III.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Delej u. 5I.22.
Lh.2. I7 . sztlm alatti,3860112lB138 helyrajzi számu,33 m2 alaptertiletű komfort nélküli lakást
abérbeađási állományból kivonja, a fotgalmi értéket 1.630.000,- Ft összegben elfogadja,
egýttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabtiyok ľendelkezései szerinti nyílt arverés

lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. áprlLls 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az áľveľés 2014. április 24-én keľült
megrendezésľe. Áz ingatlan éľtékesítésre került 2014. május 8. napján. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

27 1 ĺ201 4. (III. 1 7.) sz. Yáros g azdá.Jko dási és Pénzü gyĺ B izotts ág hatźr ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy a Budapest VIII., Festetics
György u. 7.2.22. szám a|atti,34584l0lV24 helyrajzi számu,3I mf alapterületu
félkomfortos lakást a bérbeađási állományból kivonja, a forgalmi értéket 1.630.000'- Ft
ĺisszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szeľinti ny íIt źtw er és lebonyo lításár a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. áptllis 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: 20|'4. április 24-én kerĺilt megrendezésre. Az
ingatlan éľtékesítésre keriilt 20t4. május 16. napján. Az iigy további intézkedést nem
igényel.

27 2 ĺ 201 4. (III. 1 7.) sz. Váro s g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József ktjľút 11.

2. 4. szám a|atti' 36411/0lNI9 he|ytajzi szźlmil, 45 m2 alapterületű félkomfortos lakást a
bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 2.570.000,- Ft összegben elfogadja,
egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szerinti nyílt aľverés
lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. ápr1|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az áľverés 20|4. ápľilis 24-én keľiilt
megrendezésre. Az ingatlan értékesítésľe keľiilt 2014. május 6. napján. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

273120|4. (nI.17.) sz. Váľosgazdáikod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[., Karácsony S. u.

14. fsz. 7. szttĺn a|attí,35446l0l1J8 helyrajzi szźlrtű,22 m2 alapteľĹiletű komfortos lakást a
bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi éľtéket 1.360.000,- Ft ĺisszegben elfogadja,
egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok ľendelkezései szerinti nyílt aľverés
1ebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiďo : 20I 4. źlpri|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ingat|an az őszi árverésen kerül értékesítésre.

27 4 l 20t 4. (III. 1 7.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l.3 igen' 0 nem,0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kniđy u.2. fsz.
9. szám a|aÍii,36605l0/N9 he|yrajzi szźlmu, 52 m2 alapterĹilettĺ komfoľtos lakást a bérbeadási
állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 4.050.000,- Ft <lsszegben elfogadja, egyúttal felkéľi a
Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolításaľa.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő : 2014. ápri|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az árveľés 2014. ápľilĺs 24-én keľĺilt
megrendezésre. Az ingatlan értékesítésre került 2014. május ó. napján. Az ťlgy további
intézkedést nem igényel.

27 5 l 2014. (Iil. 1 7.) sz. Város gazd álko d ási és Pénzůi gyi Bizo tts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Leonardo da
Vinci u. 43lB.3. f . szám alatti,36f76lflNI8 he|yrajzí sztlmĺl, 40 m2 alaptertilettĺ komfoľtos
lakást a bérbeađási állományból kivonja, a forgalmi értéket 2.750.000,- Ft összegben
elfogađja, egyittal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkęzései szerinti nyílt
árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő : f}I 4. ápĺilis 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Azingat|an az őszi árverésen keriil értékesítésre.

27 6 l 20 14. (III. 1 7.) sz. V á ro s g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdátkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Népszínhaz u.

18. 2' 30. szám a|alti,34677l0/N35 he|yrajzi szttmu, 43 m2 alapterületű komfortos lakást a

bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi éľtéket 2.680'000,- Ft összegben elfogadja,
egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szerinti nyílt árveľés

lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattttiđó : 20I 4. ápríIís 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ingatlan a kłivetkező áľverésen kerül
értékesítésre.

277ĺ2014. (III.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bĺzottsághatározata
(ĺ'3 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII', Népszínhaz u.

26. 2. 35. szán a|atti' 34682l0lN3I he|yrajzi szźrr'u, 3I m2 alapterülettĺ komfoľt nélküli lakást
a bérbeađźlsi állományból kivonja, a forgalmi értéket 1.390.000,- Ft összegben elfogadja,
egyrittal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szeľinti nyílt árveľés

lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. źtprIIís 24.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az áľverés 2014. április 24.én keľĺĺlt
megrendezésre. Az ingatlan éľtékesítésľe keľiilt 20t4. május 6. napján. Lz iůgy további
intézkedést nem igényel.

27 8 l 20| 4. (III. 1 7.) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(t3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., Rakóczi tú9.2.
2lB. szźtm alat1i, 36554l0lNI5 helyrajzi számu, 40 m2 alapterĹiletű félkomfortos lakást a
bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket f.280.000,- Ft összegben elfogadja,
egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szerinti nyílt áľveľés
1ebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeÍő igazgatőja
Hatĺĺridő: 201 4. źryr1|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az árverés 20|'4. április 24-én keľült
megrendezésre. Az ingatlan éľtékesítésre keľiilt 20|4. május 6. napján. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

27912014. (Iil.17.) sz. Városgazdáůkod'álsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Somogyi B. u.

17 . I|h. fsz. 6. szźlm a|atti,3646610lNII helyrajzi számu, 62 m2 alapteľĹiletű komfortos lakást
a bérbęaďási állományból kivonja, a fotga|mi értéket 5.220.000,- Ft tisszegben elfogadja,
egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szeľinti nyílt árverés
lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő : 201 4. ápri|is f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: Az árverés 2014. április 24-én keľůilt
megrendezésre. Az ingatlan értékesítésľe keľült 2014. április 29. napján. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

280ĺ2014. (III.17.) sz. Yáľosgazd'á|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(ĺ.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Ülloi ĺt t6la..
mfsz. 4. szám alatĺi,36762l0lN|8 he|yrajzi szárrn, 44 mf alapterületű komfortos lakást a
bérbeadási állomanyból kivonja, a forgalmi értéket 3.590.000,- Ft ĺisszegben elfogadja,
egýttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabźůyok rendelkezései szerinti nyílt aľveľés
lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatôja
Hatátíđő: 20I 4. április 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az árverés 2014. április 24-én keľült
megľendezésre. Az ingatlan értékesÍtésľe keľüIt 20|4. április 29. napján. Lz íigy további
intézkedést nem igényel.
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28112014. (III.17.) sz. VárosgazdáI.kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Mátyás tér 9. 4.

IlA. szćm a|atĺĺ,35297l0lV37 he|yrajzi szému,35 m, alapterületű komfort nélkĺili lakást a
bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értéket 1.580.000,- Ft ĺisszegben elfogadja,
egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt arverés
lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. áprl|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az áruerés 20|4. április 24.én keľült
megľendezésre. Az ingatlant a legiobb ajánlatot tevő nem vásárolta meg.

282 12014. (III. 1 7.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Rákóczi út 13.

szám a|atti, udvari, füldszinti, 3654610lN9 he|ytajzi szźlmű, I0] m2 alapterĹiletű nem lakás
cé|jára szo|gálő helyiséget abérbeadási állomĺínyból kivonja, a foľgalmi értéket 7.560.000'- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései
szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataľidő : 2014. ttpríIís 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az adásvéte|i szerződés 2014. 07. 03. napján
megkiitésre kerĺilt. Az iigyfé| függőben taľtással az egyik felét megfizette az áľnak, a
másik fe|ét 20 1' 4.1 0.3 t -i h atáridőľe ktiteles m egfizetni.

283120|'4. (III.17.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIu., Somogyi B. u.

21. fsz+pinceszinti, 36468/0lN1 helytajzi szźlmű, 554 m2 alapteľületű nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiséget a bérbeadási állományból kivonj a, a forga|mi értékęt 48.000.000,- Ft
összegben elfogadja, egyíttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabźiyok rendelkezései
szerinti ĺyíIt áĺv er és lebonyolít ásár a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. áprlIis 24'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az adásvéte|i szerződés 2014. 06. 24. napján
megkiĺtésre keľĺilt, és a vételár egyłisszegben ki |ett ťuetve.
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28 4 ĺ20 Í 4. (III. 1 7.) sz. váro s g azdáůko dás i és P énzÍi gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIil., Népszínház u.
36. pinceszint 2. szám a|aÍÍi,3477Il0lN2 helyrajzi számu, 118 Írŕ alapterĹiletű nem lakás
céIjára szolgálrő helyiséget abérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 5.805.000'- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok ľendelkezései
szerinti nyílt áľverés lebonyolít ásfu a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺridő: 2014. áprllis 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: ingatlan az őszi áľverésen keriĺl értékesítésre.

28512014. (III.17.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodńs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Yig u. 24.
füldszinti, 34928l0lV27 helyrajzi sztmn, 24 m2 alapteľiiletú nem lakás céIjźra szolgtůő
helyiséget a bérbeadźlsi állomanyból kivonja, a forga|mi értéket 2.300.000,- Ft összegben
elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt
áľverés lebonyolításaľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határiďő : 20 I 4. ápri|is 24.

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása alapján: Az áľverés 20|'4. ápľĺlis 24.én keľült
megľendezésľe. Az ingatlan éľtékesítésľe keľült 20t4. május 13. napján. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

J av as I at g ép ko cs i- b e daó k b ér b e a dĺÍs dr a ( I 0 d b)

286/2014. (III.17.) sz. Városgazdá|kod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélveziKemény Automatika Kft. (képviselő: Kemény Csaba, székhely: 1083
Budapest, Baross u. l19. A. éptilet, ađőszám: 12116986-2-42) részéręhatátozatlan idejű
bérleti szerzođés megkötését a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szőm a|atti 35576lI hrsz-tl
telken kialakított gépkocsi-beá||őra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa
bérleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkormányzatírenđelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.
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3. Az59lf0I1. (XI.07.) szćtmű onkormanyzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja aIapján
eltekint az egyo|đalú kötelezettség vállaló nyiIatkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától, a

bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: f0I4. mźlrcius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló értesítést megküldték az
ügyfélnek 2014. március 24-én. A bérleti szerződés a|áírásra keríilt 2014. március 28.

napján. Az ügy további intézkedést nem igényel.

287120|'4. (III.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziN. A. I. részére határozat|an idejiĺ bérleti szerzőđés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szám alatti 3557611 hrsz-u telken kialakított gépkocsi-beállóľa' 30

napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

f. Az5912011. (XI.07.) számu onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjánabérIeti
szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l2OI1. (XI.07.) szttmu onkormányzatircnde|ęt 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba fog|a|ásźúőI, a

bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő : 201 4. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrő| sző|ő értesítést megküldték az
ügyfélnek 2014. máľcius 24.én. Szerződést nem kötiitt. Az ugy további intézkedést nem
igényel.

288 /20t 4. (III. 1 7.) sz. Város gazd álko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziDľ. P. Q. részére határozaÍIan idejű bérleti szeruódés megk<itését a Budapest
VIII.' Futó u. 5-9. szźlm alatti 355]6lI tľsz-tt telken kialakított gépkocsi-beállóra, 30

napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az59l20I1. (XI.07.) számuonkormanyzatirenđe\et 13. $ (2)bekezđésealapjánabérleti
szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék mesťlzetése.
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3. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkormányzatircndelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség válIalő nyi|atkozatkozjegyzői okiratba fog|a|ásátő|, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hataľidő : 201 4. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló értesítést megkĺildték az
iigyfélnek 2014. március f4.én. Szeľződést nem köttitt. Az iigy további intézkedést nem
igényel.

28912014. (III.17.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi P. N. részére hatźrozat|an idejű bérleti szerződés megk<ĺtését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti 35576lI I.rsz-tl telken kialakított gépkocsi-beáIlőra, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59/20|1. (XI.07.) szétmu onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ
óvadék megfizetése.

3. Az59120|1. (XI.07.) szttmű onkormányzatirenđelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjarl
eltekint az egyo|dalú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba fogla|ásátő|, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő : 201 4' mátcius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: : A határozatró| szĺilĺi értesítést megkůildték az
ügyfélnek 2014. március 24-én. A béľleti szerződés aláíľásľa kerĺilt. Äz nw további
intézkedést nem igényel.

f90l2014. (III.17.) sz. Váľosgazdá|kod'álsĺ és PénzügyÍ Bizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. eneedélyezil.Y. részérehatározat|an idejű bérleti szeruődés megk<itését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9' szám a|atti 35576lI hrsz-il telken kialakított gépkocsi-beá||őta, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Fíhó + Áfa béľleti díj mellett.

2. Az 59l2O11. (XI.07.) számu onkormanyzatirendelet l3. $ (2) bekezdése alapján a béľleti
szerzodés hatél|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegrĺ
óvadék mesfizetése.



3. Az59l20I1. (XI.07.) számt onkormányzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjtln
eltekint az egyo\dalú kotelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a

béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidő : 2014. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló éľtesítést megktildték az
ügyfélnek 2014. máľcius 24-én. Szerződést nem ktittitt,, az ĺigy további intézkedést nem
igényel.

29 1 ĺ 201 4. (III. 1 7.) sz. Város g azdáůko dási és Pénzü gyĺ B izotts ág hatá.ľ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziK. A. részére hatáĺozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bauer Sándor u. 9. szźlm alatti 35128lrsz-Ĺl telken kialakított gépkocsi-beállóľa, 30
napos felmondási idővęl 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az59l2O11. (XI.07.) számuonkormanyzatírcnde|et l3. $ (2)bekezđésealapjánabérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l20I1. (XI.07.) számű onkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján
eltekint az egyoLďalú kötęlęzettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatándő : 20 I 4. mźr cius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľól szĺóló éľtesítést megkĺildték
ügyfélnek 2014. máľcius 24-én. A béľleti szeľződés nem került megkiitésre.

292120|4. (III.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l.3 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziN. T. részére hatttrozatlan idejtĺ bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
József u. 47. szćtn alalti 35159 hrsz-u lakőház udvaľán kiaIakított gépkocsi-beállóra, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfu bé'l"ti díj mellett.

2. Az59lf0l1. (XI.07.) számuonkormányzatirenďe|et 13. $ (2)bekezđésealapjanabérleti
szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék mesfizetése.
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3. Äz 59l2OI1. (XI.07.) számu onkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja aIapján
eltekint az egyoIđalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkoĄegyzői okiratba fogIalásátőI, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20I 4. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatróI szóló értesítést megküldték az
iigyféInek 20|4. március f4-én. A bérleti szerződés a|áírá'sra keľült. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

29312014. (III.17.) sz. Városgazdáikod'ási és Pónzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyeziB. A. Á. tészérehattrozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., József u. 47. szźĺn a|atti35159 hrsz-ú |akőház udvarán kialakított gépkocsi-beáIlőra,
30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa be.I"ti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (xI.07.) számű onkoľmányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerzőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l20I1. (XI.07.) szétmí onkormányzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjan
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától, a
bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattnido : 20 | 4. márcíus 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szĺíló éľtesítést megktildték az
iigyfélnek 20|4. máľcius 24.én. A béľletĺ szerződés aláíľásra került. Az ügy továbbÍ
intézkedést nem igényel.

29 4 / 20 |'4. (Iil. 1 7.) sz. Váľo s gazdálko dás i és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engeđélyeziB. A. részérehatfuozatlan idejű bérleti szęrződés megkötését a Budapest VIII.,

József u. 47. szám alatti 35159 hľsz-ú lakőház udvarán kialakított gépkocsi-beźi|őra, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérteti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számű onkormányzatí rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő <isszegrĺ

óvadék megfizetése.
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3. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkoľmányzati renđę|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyoldalú kotelezettség vállalő nyĹIatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő : 20 I 4. mfu cius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló éľtesítést megküldték az
iigyfélnek 20|4. máľcius 24-én. A bérleti szerződés a|áírásra keľiilt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

295ĺ2014. (III.17.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi S. D. részére határozat|an idejű bérleti szerzóďés megkĺitését a Budapest
VIII., József u. 47, szźm a|atti35159 hľsz-ú lakőház udvarán kialakított gépkocsi-beá||őra,

30 napos felmonđási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj meltett.

f, Az 59l2O11. (XI.07.) szćĺmí onkormanyzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján a béľleti
szerzođés hatźůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszegíĺ
óvadék megfizetése.

3. Az59l2OI1. (XI.07.) szttmu Önkormányzatírcĺđe|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja aIapjan

eltekint az egyolda\ú k<jtelezettség vállaló nyíIatkozatkozjegyzói okiratba foglalásától, a

béľleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő : 20I 4. mźrcius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alaján: A határozatrĺól szóló éľtesítést megküldték az
ügyfélnek 2014. máľcius 24.én. A bérleti szerződés a|áírásra kerĺilt. Az íisy további
intézkedést nem igényel.

Supremum Service Kft. bérbevételi és béľbeszdmítúsi kérelme a Budapest WII.
keriilet, Horvdth M. těr 2. szĺźm alatti ĺires nem lakds céljdra szolgdló helyiség

vonatkozlÍsúban

f96l201'4. (III.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szzvazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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I.) Itozzúiúral a Budapest VIII., 35550l0lN|9 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII., Hoľváth Mihály tér 2. szźtm a|atti ingatlanon belül elhelyezkeđő 89 m, alapterülehi,
utcai bejáratú, fĺjldszinti, üres ĺinkormányzati fiIajđonú tizlethelyiség bérbeađásźlhoz a
Supremum Service Kft. részére,határozott időre, 2019. december 31. napjáig,háztartási
és szóľakoztaĹó ęlcktronikai cikkek javíĹása és rakĺáľozása cé|jźĺta,74.133,- Ft/hó + Afa
bérleti ł kozuzemĹ és kiilcjnszolgźitatási díjak összegen történő megá|Lapitása mellett.

2.) hozzáidrul a Supremum Service Kft. źlltal béľbe venni kívánt, Budapest VIII.,
35550l0lNI9 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Horváth Mihály tér 2. szttrcl
alatti ingatlanon belül elhelyezkedő,89 m, alapterĹiletű, önkormányzati tulajdonú, utcai,
ftjlđszinti nem lakás célú üzlethelyiség felújításahoz.

3.) hozzlÍiárultovábbá a Supremum Service Kft-vel tĺjrténő bérbesztlmítási megállapodás
megkötéSéhez és a bérbeadóta tartoző felújítási munkak költségének bérleti díjba történő
bérbeszĺĺmításhoz bruttó 2.146.322,- Ft (nettó I.690.0|7,- Ft + 456.305,- Ft Afa)
tisszegben 48 hónapon keresztül, amennyiben a kérelmező a béľleti szerződést megköti,
afelújítási munkákat e|végzi, és a benýjtott sztm:/rźk alapjźn a Kisfalu Kft.
onkoľmányzatiHtnkezelőIrodája|eigazoljaateljesítést.

4.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szźtmu Budapest Józsefuárosi onkormĺányzati rendelet 14. $ (2)bekezđése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat aláírását vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határiđo : 201' 4. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 04. 01-jén a bérleti szeľződés megktitésľe
keriilt. További ĺntézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIil. keriilet, aői ítt 60-62. szdm alatti iiľes, önkormónyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség bérbeadásúra kiírt nyilvónos plÍIylźzat lełÍrdsdra

és az eredmény megdllapítltsdľa

29 7 l 20t 4. (III. 1 7.) sz. Váro s g azdáilko dáts i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) megállapítja, hogy a Budapest..Vn. 36308l0lV2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VI[., Ültoĺ ĺt 60-62. szźtm a|atti. 189 m/ alapteľĹiletti iires
ĺinkoľmányzati tulajdonú helyiség bérbeađásara kiírt nyilvános egyfordulós péiyázat
érvényes és eredményes volt.

2.) megállapítja, hogy apáIyázat nyertese a Moľavcsik Alapítvĺíny.
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3.) hozzájáru| a Budapest VIII. 3630810lN2 helyrajzi számon nyilvántartoff', a Budapest
VIII., Üllői ĺt 60-62, szám a|alti' utcai bejáratw, foldszinti, 189 m, alapteľületiĺ helyiség
bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós páIytzat nyeľtesével, a Moľavcsik
Alapítvánnyal a bérleti szerzódés megkotéséhez, határozatlan idĺĺre 30 napos
felmondássa|, galéria, kiállító teľem és iroda céIjára, I45.f0O,- Ft/}ró + Afa bérleti +
kozuzemi- és külĺjnszolgáltatási díjak osszegen. Amernyiben az Alapitvány a ptiytuat
nyerteseként bérleti szerzőđést köt és a f48l20I3. (VI. I9.) szźlrnű Képviselő-testületi
hatźĺrozat 27 ' pontja szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság ľészéľe
benýjtotta, és ań. abizotĺságelfogadta, az onkormáĺyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló bizottsága kérelemre a béľleti díjat a helyiség Józsefuaros, valamint a
józsefuárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fuggvényében a 26. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékľe módosíthatja, abérletí
szerződés egyéb feltételeinek vźitozatlanul hagyása mellett.

a Kt. határozat 29. pont éľtelmében a szal<rrlai terv és a szakmai beszámoló értékelésére
és elfogadásáta az onkormányzat hatáskorrel ľenđelkęző szakmai bizottsága jogosult'
Amennyiben a szakmaí bizoltság a szakrnai teľvet és beszámolót elfogaďta, ugy az
onkormányzat Tu|ajđonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága az onkormźnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti dijat az adott
évre is engedélyezi. Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a
bérleti đíj az érintett év januaľ 1. napjától visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket
alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított' a nem civil szervezeteke meghatározott
bérleti díjnak megfelelő osszegre emelkedik. Amennyiben a sza7<ĺnai terve, beszźtmolőja
a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefuáľos éľdekében, úgy
a bérleti díj a 26. pontban szabá|yozott magasabb kategóľiába sorolt béľleti díjľa
emelkedik.

a béľlőjelĺiltnek tudomásul kell vennie, hogy bérleti jogviszony időtartama a|aIt. és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm ány zattő|.

a 3.) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy az önkoľmźnyzati feladatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzo szeryezetnek a következo fe|téte|eket a béľleti
szeruo đésben vállalnia kell :

a) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az Önkoľmányzatot,
b) a legalább havi rendszerességtĺ helyiséghaszná|atot igénylő eseményekľől (fogadóóra,

gyĺĺlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) ktildjön értesítést, meghívót az
onkormányzatnak. Az események népszenĺsítésére az onkormányzat a honlapján,
közösségi portál pľoťrljan,,civil eseménynaptźtrt,, hoz létre és műkcjdtet.

c) minden év március 15' napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tewez az év során megľendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mewryiben szolgálja
Józsefuaros és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

d) az e\őző évi tevékenységéről nýjtson be beszámolőttargyév május 3I. napjáig.
e) a helyiségben az alapszabáIyában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor

engeđéIyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

a bérleti szerzőďés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajđonában álló nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)

szálľrru Buđapest Józsefuaľosi onkormányzatí reĺđe|et 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a I7 ' $ (a) bekezdésę a|apjźln
köĄegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő

béľlő.

4.)

s.)

6.)

7.)
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. mtlrchls 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 03. 25-én a béľleti szerződés megktitésre
került. További intézkedést nem igényel.

A Retľo Rétes Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľiilet, Ullői út 66/A szdm
alatti iires, önkoľmónyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

298120|'4. (Iil.17.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest vI[.' 36274l0ĺN5 he|yrajzí számon nyilvantartott, természetben
a Budapest vIII.,Üilői út 66t1' szám alatt ta|á|hatő, 83 m2 alaptertiletű, tires,
önkormányzati fulajdonú, utcai bejáratu, ftildszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozaRetro Rétes KÍt. részére, szeszmentes vendéglźĺás (ľétes gyártás és
értékesítés) céIjtra,hatźxozottidőtartamĺa,fO19. december 31-ig, 84.540,- Ft/hó + 1rfa
b éľleti ł kozuzemĹ és ktilĺjns zo|gá|tatási díj ak ö s szegen.

2.) a bérleti szęrzódés megkötésének feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljráľa szo|gźl|ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatí rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvtiIalási nyilatkozat a|źirźsźń váIIaIja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20I 4. mtrcius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatáłsa alapján: 2014. 05. 05-én a bérleti szerződés megktitésre
kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Somogyi BéIa utca 10. szúm alatti,36427/0/A/18 helyrajzi szdmú,
hatúrozott időre szóIt, bérleti joggal terhelt nem lakds céljdra szolglźIó helyiség

elidegenítése

29912014. (III.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(0 igen' 13 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatfuozati javaslatot
nem fogadja el:
].) az ingatlan-nyilvántartásban a 36427/0/A/]8 helyrajzi számon nyilvóntartott,

természetben a Budapest VIII., Somogyi Béla utca ]0. szám alatti, 22 m, aĺapterületíÍ,
határozott idejű bérleti joggal teľhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítést
kizáró feltétel alól felmentést ad'
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2.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a 3ő427/0/A/]8 helyrajzi számon nyilvóntartott,
természetben a Budapest VIII., Somogyi Béla utca ]0. szám aĺatĺi, 22 m, alapterületű,

fÓldszinti üzletheĺyiségre vonatkozó eĺadási ajánlat bérlő részére torténő megkuĺdéséhez,
a vételárnak, az eĺhźszült forgalmi értékbecslés, valamint a 32/20]3. (WI. I5.) számú
Ônkormónyzati rendelet alapján a forgalmi érték 100oń-ában, azaz 4.900.000,- Ft
o s s ze gb en történő kazl é s e mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. márcíus 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló értesítést megküldtůik az
ügyfélnek, aziigy további intézkedést nem igényel.

P.T.I. Investments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Nagytemplom
u. 12/B. szám alatti iłres, önkormdnyzati tulajdonĺÍ nem lakús célú helyiségre

3001201'4. (III.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(0 igen' 13 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt, hogy az alábbi határozatijavaslatot
nem fogadja el:

].) hozzájárul a Budapest VIII.,36292 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,

Nagytemplom u. ]2/B. szóm aĺatt elhelyezkedő, 296 m, alapterületű, üres, onkormányzati
tulajdorui, utcai łźs udvari bejórattal is rendelkező pinceszinti helyiség b,érbeadásához
határozott időtartamra,20]9. december 3l. napjáig a P.T.I. Investments Kít. részére,
iroda céljára, a mindenkori közos kalrcég osszegével 1negeg,lező bérleti díjon, amely a
határozathozatal időpontjában 54.280,- Ft/hó + AÍa bérleti díj + la)züzemi- és

ktłl ans zo I gáI t at ás i díj ak me gáĺl ap ítás a meĺl e tt.

2.) a béľleti szerződés nem hosszabbítható meg az onkormányzat tulajdonóban álló nem
lakns céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéteĺeiről szóló 35/20I3. (t/I' 20.)
szómú rendelet 29. $-a alapján, hanem a bérleti díj mértékéről a Bizottsóg dant.

3.) a bérĺőnek vállalnia keĺl a helyiség feĺújítĺźsát saját költségen, továbbá a bérĺeti
jogviszony időtaľtamą ąlatt ,źs azt követően Sem élhet bérbeszámítással, és a felújítĺźs
kahségét semmilyen jogcímen nem kĺ)vetelheti az onkormányzattól.

4.) amennyiben a béľlő a helyiség felújítĺźsát nem végzi el a birtokbavételtőI számított ]2
hónapon belul, úgy a bérĺeti díj, a bérleti szerződés megkötésének napjóig 64.667,- Ft/hó
+ Afa bérleti + kozüzemi- és kt;Ionszolgáltatási díjak asszegre módosul.

5.) amennyiben a bérlő nem vál,lalja a heĺyiség saját koltségen torténő felújítĺźsát, úgy a
bérleti díj 64.667,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és kalonszolgáltatási díjak összegre
módosul.

6.) a bérleti szerződ,ls megkaÉsének további feĺtétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
áĺló nem lakĺźs céljára szolgáló heĺyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013' (W.
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20.) számú Budapest Józsefltárosi onkormányzati rendeĺet ]4. s O bekezdése alapján 3
havi béľIeti díjnak megfeleĺő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjón
kazjegyző előtt egyoĺdalú karclezettségvállalási nyilatkozat aĺóírásót vállalja a leendő
béľlő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Határidő : 201 4. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 03. 20-án íľásban értesÍtve. További
ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat o Budapest VIru. keľiilet, Rlźkóczi l,it 19. szám alatti iires, önkormúnyzati
tulajdonú nem lakds céIú helyiség běrbeaddsdra nyilvdnos egyfordullis pltlydzat

kiírdsdra

301 I20 | 4. (Iil. 1 7.) sz. Váro s g azd'á|ko dás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, |' tzrtőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII.' Rákóczi út 19. szźlma|aÍtta|źllhatő,36509l0lV9
hľsz-ú, I. emeleti 237 m" alapterĹiletű, önkoľmányzati tulajdonú, Ĺires, nem lakás célri
helyiség bérbeadásara vonatkozó nyilvános egyfordulős pźiyźnat újbóli kiírására,nettó
|'48.864'- Ft/hó bérleti díj összegen.

2.) a Bízottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźiyázat a Versenyeńetési szabáIyzatról szóló
428120|2. (XII. 06.) számu, a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testületének hatźrozatában foglaltak szerinti lebonyolításľa.

3.) a páIyázati fe|hivást a Versenyeztetési SzabáIyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros KormanyhivaÍa|a VIII. kerületi Hivatala okmányirodźLjaÍI, valamint a
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat Polgĺĺľmesteri Hivatala
hirđetĺĺtáb|áján, a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogađásra szo|gźiő helyiségében
(Kisfatu Kft. telephelyein), a Jőzsefváĺos című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteľi Hivatal szźlrrÉra
költségmentes hirdetési felületeken tĺirténő megjelentetés szélesebb körű biztosítása
érdekében az egyéb ľendelkezésre á11ó internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő : 20 I 4. mtn cíus 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pá|yázat kiíľásľa keľĺilt 2014. 04. 09 _
201 4.0 4.23. közőtt, mely j elen tkezés hiányáb an ered ménytelentil záru|t.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, RlÍkóczi út 5L szdm alatti iires, önkoľmdnyzati
tulajdonú nem lakĺźs célú helyiség bérbeadúsdľa nyilvános egyfoľdulós ptÍIyúzat

kiírúsóra
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302/20L4. (III.17.) sz. városgazd,źůkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(|f igen,O nem, l tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákĺiczi út 51. szám a|att" taltihatő,
3464Il0lN3 hľsz-ú utcai bejźtratí ťoldszint és magasföldszinti, összesen 246m'
alapterületu, önkormányzati tuIajdonú, tires, nem lakás célú helyiség bérbeadására
vonatkozó nyilvános egyfordulós páIyázat újbóli kiírására,neÍÍő ĺ72.800,- Ftĺhő béľleti
díj tisszegen.

2.) a Bízottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Veľsenyeńetési szabá|yzatról szóló
4f8l20l2. (XII. 06.) szźlmű, a Budapest Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-
testĹiletének határ ozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a páIytnati felhívást a Versenyeńetési Szabźtlyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormĺínyhivata|aVlll. kerületi Hivatala okmányirodźi1źn, valamint a
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szol'gźiő helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az Önkormtnyzat és a
vagyontigyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal számáta
k<iltségmentes hirdetési feliileteken töľténő megjelentetés szélesebb kĺ'rű biĺosítása
érdekében az egyéb ręndelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hattriđő : 20I 4. mfu cíus 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pá|yánat kiírásra keľült 2014.04. 09. és 04.f3.
között, mely j elentkezés hĺányáb an eľed ménytelenül zárullt.

A Budapest WII. keriilet, BllÍthy ottó u. 17. szdm alatti tdrsashdz alapító okiľatĺźnak
módosítósa

303ĺ20|,4. (III.17.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.) fenntartj a a Gazđtikodási, KerĹiletfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 79212007 .(07.f4.)
száműhatározatábanfoglaltakatakövetkezőkszeriĺt..

a.) tudomásul veszi a Budapest VIII., Bláthy ottó utca 17. szźlm alatti Taľsasházi
ingatlanban (hľsz. 38539) tinkormányzati tulajdont ért ves:łteséget, a2 onkormányzati
tulaj donú személygépkocsi táľoló megsemmisülését (26 m" elvesztését).

b.) jóvahagyja, hogy a két nem lakás célú helyiség (gańzs) a vagyonle|tźtr adata1bőL

ttjrlésre kertiliön.
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2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat
nevében a Budapest VIII. kerĹilet, Bláthy o. u. I]. számu Ttltsasház által elkészített
alapító okirat módo sításán ak a|áir ásár a.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hataľidő : 20I 4. március 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: mĺídosított alapító okirat a|áírásra került
2014.03.f7-én.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tgnúcsadói tevékenységének 2014. februdr havi
te Ij e s ít é s ig azo l lźs ár a

30412014. (Iil.17.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Kardos-Erdődi Zsolttal kötött megbizási szerződés teljesítés
igazo|ćsát2014. februáľ 1-jétől 2014. febľuár 31-ig teľjedő időszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő 2013. április 1.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Kaľdos.Erdődi Zso|t részére a
telj es ítés ig azo|ás a|áír ása m egtiĺ rtént.

Jqvaslat PomĺÍzi Ddniel tandcsadói tevékenységének 2014. februdľ havi teljesítés
igaTolttsdra

30 5 l 20 1 4. (III. 1 7.) sz. Váľos g azdá.Jko dási és P énzĺiryi Bizotts ág batár ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aPomázi Dániellel kötött megbízási szeruodés teljesítés igazolását
2014. februáľ 1-jétől 2014. februáľ 28-ig terjedő időszakĺa.

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

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. április 1.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részére a
telj esítés i g azo|ás a|áír ása m egttirtént.
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Javas lat útkórr al kap cs olatos kdrtérítés i ig ény r endezés ére zÁnr ÜĺÉs

30712014. (I|I.24.) sz. Városgazdźikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A VaľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogyhozzźtjźlruI ů.lhoz, hogy az
onkormányzat96001|07910640800 kötvényszámt biĺosítás I.4.I sz.,,Altalános felelősség
biztosítás'' alapján _ az utkźtrtérítési elóirźnyzat terhére _ K. N. tulajdonában Iévő,.

frsz-ú gépjárműben keletkezettkźrĺa| kapcsolatban felmerĹilt és az onkormtnyzatot teľhelő
50.000,-Ft önĺész összege megfizetésre keľüljön a karosult részére. A kiťrzetés feltétele olyan
egyezség megkötése, amelyben K. N. nyilatkozik arról, hogy a kártérítés megfizetésével
egyidejűleg lemond minden további kĺáľtérítési igényéről az onkormźnyzatta| szemben.

Felelős: polgáľmester, Józsefuárosi Kĺjaerület-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat
ígazgatőja
Határidő: 2014. április 30.

A Józsefuáľosi Kiizteľĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján:A kiÍizetés feltételeként meghatározott egyezség - amelyben K. N. nyilatkozik
arrő|, hogy a kártérítés megfizetósével egyidejűleg lemond minden további kártéľítési
igényéľől az Onkormányzatta| szemben - megkiitése megtöľtént. A fent em|ített
egyezséget,, a|áírását kiivetően . 20|4. április 02-án felterjesztették a
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály felé, melyben a megállapított káľtéľĺtési
összeg kifizetését javasolták a káľosult részére.
A Pénziigyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:a határozatban foglaltak szerintaz
úthibából eredő kárľal kapcsolatban felmeľü|t és az Onkoľmányzatot teľhelő 50.000..Ft
iinľész iisszege 2014. 04.29.-én átutalásľa került károsult részére.

r av a s l at út k lÍ ľ ľ a l k ap c s o l ato s k drt ér ít é s i ig é ny e I ut as ít lÍ s d r a
zÁnr tjĺrs

308ĺ2014. (II|.IA.) sz. Váľosgazďá|kodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogyelutasítja V. B. káľtérítési igényét

Felelős: Józsefuaľosi Kĺizterulet-feliigyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatźĺídő : 20I 4. már cils 24.

A Józsefuárosi Kiizterület.felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján:A határozatban foglaltak alapján a károsult írásbeli tájékoztatása 201'4.

március 31-én megttiľtént.

A Budapest WII., Delej utca ... .... szdm ulatti lakds
elideg eníté s év eI kap c s o I ato s vltel Ę é s, el adds i aj dn l at j óv dh agy ds a

TART ULES
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309/2014. (III.24.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(0 igen' 13 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkođási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|źhbi hatźtrozati javaslatot
nem fogadja el:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úg,, dönt, hogy hozzójáľuĺ az ingatlan-
nyilvántartásban a ...'.helyrajzi szómon nyilvantartott, természetben a Budapest WII.,
Delej utca ....................SZám alatti,34 m" alapterüĺetű lakásra határozatlan idej{Íbérleti
jogviszonnyal rendelkező bérlő részére torténő eladási ajánlat kiküldéséhez a 33/20]3. (ĺ/II.
15.) szómú önkormányzati rendelet ]9. s (]) bekezdésében, aJělkomfortos lakás értékesítésére
meghatórozottak szerint, az eĺkészüIt forgalmi értékbecslésben megállapítou forgaĺmi érték
25 %-ával megegyező osszegű, 925.000,- Ft vételár kazlése mellett.

Felelős :Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Határidó:Z0 1 4. március 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól szóló éľtesítést kiküldték 201.4.
máľcius 27.én. Az ůigy további intézkedést nem igényel.

Közteľ íilet-h as zndlati kérelme k elbír ĺÍlds a

31012014. (III.24.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság űgy dĺlnt, hogy kĺjzteľület-haszĺźiati
hozzájfuu|étst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

KöZterÍilet -haszná|ő, kérelmező : onish Vendéglátĺó ós Keľeskedelmi Kft.
(224I Sülysáp, Fő u. 20lA.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2014. április I.-2014. szeptember 30.
Közteriilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|athe1ye: Múzeum u. 2.
Közteľület-hasznáIatnagysága: 18 m2

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 20I 4. március 24.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazd,áIkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A kłizteľület-használati engedély kiadásra került.

311/2014. (III.24.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZteľĹilet-használati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjÍizetéssel - az alábbi ügyben:
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KöZterület-haszná|ő.kéľelmező: Ambitus Plusz Kft.
(2O3O Érd,Hargitai u. 1 9.)

KöZterĺilet-haszná|atideje: 2}I4.maĺcius f9.-20I4. ápľilis 06.

Közterület-hasznáIatnagysága: 3mz
KöZteľĹilet-hasznáIat céIja: építési munkaterület (földszinti homlokzatjavítás' festés)

Közteľü1et-haszná|athelye: Népszínház u. 31.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 20I 4. március 24.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapj án: A ktizteriilet-hasznáIati engedély kiadásľa kerůilt.

312 l 201 4. (II|.2 4.) sz. Yá ros gazdálko d ás i és P énzü gyi B żotts ág bztár ozata
(12 igen, 0 nem, ,l' tartőzkođás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dont, hogy köZtęrĹilet-haszná|ati
hozzájttruIást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kéľe1mező: Jézus Táľsasága Magyaľoľszági Rendtartománya
(1 085 Budapest, i|l4:ária u. 25.)

Közteľü1et-haszntt|atideje: 2014.źryri|is26.
Közteľület-hasznźt\at cé|ja: kulturális rendezvény (táĺcház)
KöZteľĹilet-hasznáIat helye: Lőľinc pap tér
Közteľület-haszntĺIatnagysága: 350 m,

Felęlős: polgármesteľ
Hatańdő : 20 I 4. mźtr cíus 24.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési tigyosztáiy Gazdáł'lkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án: A közteľiilet-használatĺ engedély kĺadásra keľiilt.

313ĺ20|'4. (|I|.24.) sz. Yárosgazdźł|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

1. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy k<izterĹilet-használati

hozzájtru|ást ad - díjmentességgel - az aIábbí ügyben:

KĺizteľÍilet-haszĺá|ő, kérelmező: Józsefvárosi Kłizterület-felügyelet és

Városiizemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)

KözterÍilet-hasznáIat ídeje: 2014. maľcius 29.-2014. december 20.
(minden héten szombaton)

Közterület-haszntĺIat céIja: termelői piac
Kcĺzterü1et-haszná|athelye: Gyulai Pálu. 1.

Kozterület-haszná|atnagysága: 2OO fił
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 24.

2. A Yźtosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
Jőzsefvźlrosi Kcjztertilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kozterĹilet-haszĺáIatźú
termelői piac létesítése céljábó|2014. március 22-én.

Felelős: polgármester
Határidő : 2074' mźtrcius 24.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási lroda tájékoztatása
alapján: A közterĺilet.hasznáIati engedély kiadásľa keľiilt.

A róaeÍvúľosi Ktizösségi HĺÍzak Nonpľoftt Kft. iizleti terve

31412014. (III.24.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáłghatározata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság źttrvházott hatásktiľében e|jáľva, mint a
Iőzsefvźnosi Kĺizĺjsségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy
elfogadja az előterjesńés I. mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Közĺjsségi Hazak Nonprofit
Kft.2014. évi tizleti tervét.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 l 4. már cius 24.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda tájékoztatása alapján: A diintés további
intézkedést nem igényelt.

Tulajdonosi hoaújúrulds a Budapest VIII. keľ. útfelújí,tósi pľogľam keretében
megvalósuló, Nap és Hock Jónos utcltk közvildgítdsi hdlózat és berendezések

lÍtép ít é s e kö zt eľ iileti m un kdih o z

3151201'4. (III.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság űey dönt, hogy Észak-Budai Zrt. részére,a
Budapest VIII. kerület útfelr'ijítási program keľetében megvalĺísulóoNap és Hock János
utcák kőrvi|ágítási há,Jiőzat és beľendezések átépítése k<iaeruleti munkáihoz szfüséges
tulajdonosi hozzájaru|ását megadj a a következő feltételekkel:

Kérelmező : EszakBudai Zrt., tervezo: Bajnőczi Zso|t.
Helyszínek: Budapest VIII. Nap u.1-28. (hrsz.:35644l2) számok előtti aszfa|t járda,

burkolatbontással nemérintett,
Budapest VIII. Nap u.27-33.és 36-38. (hrsz.:35644lf) szálmok előtti aszfa|t
jáľda és keresńezo iltpá|ya buľkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Nap u. 40-42. (hrsz.:35644l1) számokkal szembeni aszťalt
jár da, burko latbontás s al érintett,
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Targy:

Budapest VIII. Hock János 2-I2. sztrnok előtti (0rsz.:35545) aszfalt járda és

12 - 1 3 . számok közĺjtti ker esztezo uÍp á|y a, burkolatb ontás sal éľintett.

Tulajdonosi hozzájttulás a Budapest VIII. ker.útfelújítási pľogľam keľetében
megvalósuló Nap és Hock János utca közvi|ágítási há|őzat és beľendezések
átéoítése közterületi munkáihoz.

Helyľeállítási kĺitelezettség :
- a buľkolatbontással érintett jaľda teljes szélesséeében és rétegrendjében. érintett útpálya
teljes szélességben történő helyreállítása,
- a złildterületi szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megĺívása, teľmőtalaj
cseľéje, cserjék és fű újratelepítése), 3412008. (YII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $ (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szerint,
- a buľkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- közterĹiletek alatt és felett, bontott, nem tizemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem
maľadhat,
- jó1 láthatóantźtjékoztatjtk.az úthasználókat a burkolatbontás váľható időtartamaról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyľeállítására,
- abenlházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyľeállított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľületén érintett közműtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. márcíus 24.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kłizútkeze|ői-hozzájárulások kiadása megtiirtént.

Iavuslat a 46/2014. (n.05.) szdmú képviselő-testiileti hatdrozat módosítlźsĺÍra

3t6ĺz014. (III.24.,) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 6612012. (KII.13.) <inkormányzati renđę|et 17. $

(2) bekezďése szerinti, átnlhźľ:oťt hatáskörben eljárva úgy dönt' hogy a Képviselő-testĹilet
4612013. (III.05.) sztmluhatźľozat 1. pontját azalábbiakszerint (dőlt betűvel jelölve) módosítja:

,,I' a29ll2011. (VII.07.) számuhatározat2-3.pontjahelyébe, 2014. máľcius 05-i hatályba
lépéssel a következő rendelkezések lépnek:

A Teleki téri piacon ťlzeteĺdő béľleti díjakapiac megnyitásakoľ:

Üzletkör: máshol felnem sorolt termékek értékesítése

Üzletköľ : B tifé, f a|ato ző (mele gkonyh áv a|) uzemelteté s e

Teľmékkor: - Meles étel

Béľleti díj (nettó)
15.000 Ftlmzĺhő

f.sOOFtJm2/hő

- Meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal,
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Üzletkör: Nyers élelmiszer árusítás I.3O}Ftlmf lhó
Termékkĺjľ - Zo|ďség- és gyümölcs,

- Hús-és hentesáru,
-HaI,
-Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
- Kenyéľ- és pékáru, sütőipari termék,
- Cukľászati készítmény, édesipaľi teľmék

Üzletkör: Egyéb élelmiszer 1.300 Ft/m2/hó
Termékkĺ jr'.;"'3ř::'1ŤľJ:'"?''[ľtr;J-i:1ffi 

ii.ä],záĺaz-
Lésńa, káv é, tea, füszet, e cet, méz, b ébiétel stb. )
- Édességáru (csokoládé, desszeľt, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt éS jégkÍém stb.)

|#i,:;:::ł:ł;,iffi H:ľ'i:".ffi íä"':ffił,
Üzletkör: ĺ/egyes iparcikk kiskereskedelem 2.500 Ft/m,/hó

A díjak azt4 piac megnyitását követő második ĺaptári évtől kezdve a Kĺizponti Statisztikai
Hivatal áItalkozzétett e|őzó évi átlagos inÍlációval megfelelő mértékben emelkędnek.

A belépési díj tisszege, fizetésének ĺitemezése:

A piacľa történő belépési díjat a bérlők és helyhasználók az alábbiak szerint fizetik meg:

Az uj béľlők esetén az e1yszeÍi belépési díj versenyeńetési eljáľás keľetében keľĺil
megá||apításra, de összege minimum 200.000 FtlÍIŕ + Afa.

Régi bérlők és helyhasznáĺók az új piacon veľsenyeztetési eljórás nélkül kathetnek bérleti
szerződést, mivel ez cserehelyiségnek minősül.

Ebben az esetben a belépési díj 200 000 Ft/m2 + Áĺą azzal, hog/,

a) az előszerződéssel rendelkező bérlők maximum a régi piacon bérelt területnagłságig
ebből

- bafé, falatozó (melegkonyhóval) üzemeltetése esetén 50%

-ýegyesiparcikkórusítás esetén 50%

- nyers élelmiszerárusítós esetén 75%

- ital, dohányáľu és más, fel nem sorolt tevékenységek esetén 0%

kedvezményben részesülhetnek, és az onkormányzat 15 éves határozott idej{i bérleti
jogviszonyt biztosít részijlcre; amennyiben a helyiség hatáľozott idej{Í béľleti szerződése
lejár és azt a bérlők a bérĺeti szerződĺts lejórtát kovetően tovább aknrják bérelni, az
onkoľmányzat előbérleti jogot biztosít, és a bérlőnek nem kell újbóli belépési díjat fizetnie'

b) az előszerződéssel rendelkező igazolt felépítmény tulajdonosok kulan megállapodás

szerint:
- vag az a) pont szerinti belépési díjból

- bufé, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése esetén 50%

-vegyes iparcikkárusítás esetén 50%

- nyers élelmiszerárusítás esetén 75%

- itaĺ, dohányáru és más,fel nem sorolt tevékenységekesetén 0%
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engedményben részesülnek, és az onkormányzat ] 5 éves határozott idejii bérleti
jogviszonyt biztosít szómuĺĺľa,. amennyiben a helyiség határozott idejii bérleti

szerződése lejáľ és azt a bérlő a bérĺeti szerződ,ts lejártát kÓvetően tovabb akarja

bérelni, az onkormányzat előbérleti jogot biztosít, és a bérlőnek nem kell újbóli

belépési díj at fizetnie ;

- vagy ĺeýljebb a régi piacon lévő feĺépítményak nettó alapterülete szerinti, az új
piacon belépési díj fizetési kotelezettség néĺküĺ cseľehelyiség bérleti lehetőséget
biztosít az onkormányzat ]5 éves hatáľozott idejű béľleti szerződéssel, amennyiben a
helyiség határozott idej{Í bérĺeti szerződése lejár és azt a bérlő a bérleti szerződés
lejĺźrtót kovetően tovább akarja bérelni, az onkormányzat előbérleti jogot biztosít, és

a bérĺőnek nem kell belépési díjat fizetnie.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasználók részére a béľleti szeľződésben aZ

onkormányzat nem zarjaki a béľleti jogviszonyok átruházási lehetőségét, továbbá a volt
felépítmény tulajdonosok ľészére a szeĺződésük ferľrállásáig a mindenkor hatályos' a

lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes

szabályokĺól szóló 1993. évi L)O(VIII. törvény, és a mindenkor hatályos, Budapest
Főváľos VIII. kerületi onkormányzat tu\ajdonában źiIő nem lakás cé|jźxa szo|gáIő
helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.) <inkormányzati ľendelete

szerint a béľbeadó hozzájaru|ása esetén adhatje,k a bérleményt albérletbe'

A belépési díj fizetési ütemezése a bérlok és helyhaszĺáIők esetén az a|ábbiak szerint
alakul:

- S%o-ot az e|őszerződés megkĺjtésekor foglaló jogcímén
- I5%o-ot a bérlemény birtokbavételekoľ
- 80oÁ-ot a bérleti szeruődés megkĺitését kcjvető hónaptól (azaz 2014. április

hónap) kezdve három éven keresztĺil havi részletťĺzetéssel, azza|, hogy háľom hónapot
meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetetíösszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A belépési díj fizetési ütemezése a felépítményük értékének beszámitásźú. váIasztő
helyhasználók esetén az aIábbiak szerint alakul:

- a belépési díjba beszámítő foglaló ill. előleg címén az e|oszerződés
megktitésekor a felépítmény érték beszámításra keriil,
- 2\Yo-ot a bérlemény birtokbavételekor

80oÁ-ot a bérleti szerzodés megkötését követő hónaptól kezdve (2014.

április hónap) haľom éven keresztül havi részletťlzetésseI, azzal, hogy haľom
hónapot meghaladó hátralék esetén egyosszegben esedékessé válik a

fęnnmaradó, ki nem ťĺzeteÍt ĺisszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

He|yhasználati díjak:
A piacon a termelői és az őstermelői arusító aszta| helyhasználati díjai:

- napi helyhasználati díj:
- havi helyhasmálati díj:

bruttó 2.|00 F tl nap l asztal
bruttó 21 .33 5 F tlhő l aszta|.

Üzlethelyiségek előtti teľületľe történő kiteleptilés díja: 100 Ftlfił +ÁFA

Felelős: polgármester
Hatáľiđő : 20 I 4. már cius 24.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdáltkodási lroda táijékoztatása
alapján: A dłintés további mĺódosítást nem igényelt.

Corvin Sétúny Program / Lemondús elővúsúrlúsi jog gyukorldsúról

317l20t4. (II|.f4.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 Ígen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tekintettel az MNV Zrt. áIta| lefolytatott nyilvános aľveľésre a 36238 helyrajzi szźtmu,
1083 Budapest, Bókay János u. 43. szám a|atti ingatlan, Magyar łllam tulajdonában lévő
5800/10000 tulajdoni hányadźlra vonatkoző e|ővźsátlási jogának gyakorlásával nem
kíván élni.

Felelő s : polgĺĺrmester
Határidő :20 1 4. már cíus f4.

2. felkéri a polgármestert, hogy az I. pont alapján intézkedjen, hogy az elővásáĺ|ási jog az
ingatlan tulaj doni lapj án törlésre kerülj ĺin.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő :20 I 4. máĺ cius 26.

A VagyongazdáIkodási és iizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az
e|ővásár|ási jog tiirtléséľől intézkedtek, melynek eľedményeként az e|ővásálrlási jogot
ttirtilte a Ftildhivatal.

A Budapest WII.' Elnök u. ...... szdm alatti, ...... helyrajzi
szúmú, hatdľozott idejíĺ bérleti joggal terhelt lakós elidegenítése

3181201'4. (III.24.) sz. Váľosgazdźůkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy:

1) az ingat|an nyilvántaľtásban a ..... .. .. helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
a Budapest VIII., Elnök u. '.. . .....szttm a|alii, 46 m2 alapterületű , határozot| ideju
bérleti joggal terhelt lakásra fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad.

2) azingat|an-nyilvántartásban a ..... .....heIyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
a Budapest VIII., Etntik u. .......... ....szźlm a|atti,46 m2 alapterülettĺ lakás vételfuát az
elkészült forgalmi étékbecslés, valamint a 33l20I3. (VII. l5.) számű ĺinkormányzati
ľendeletl9. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjźtnhatźlrozoÍt időrebéľbe adott lakásľa vonatkozó
értékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 95 %o-ával megegyezó összegű, 3.990.000,- Ft vételár
kĺjzlése mellett.
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Felelős : Kisfalu Kft . ĺjgy v ezető ígazgatőja
Határiďő:201 4. március 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikiildték 2014. máľcius 27-
én.20|4. ápľilis Í7-é'n az adásvételi szerzőĺ|és aláírásra kerĺi|t, és a kifizetés megtiirtént.
Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-beóuók béľbeaddsúra (2 db)

3Í9 ĺ20I 4. (I||.2 4.) sz. Vá ľos gazdáIko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 0 ť'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziSz. Sz. részére hatátozat|an idejri bérletí szerzódés megkötését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u. 15. sztlm a|atĹĺ, 36623 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított
gépkocsi-betiIőra,3O napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkoľmanyzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a bérleti
szerzóđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l2OI1. (XI.07.) számu onkormányzatirenđe|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján
eltekint az egyo|dalú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba fogIa|ásźltő|, a

bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. marcius 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló éľtesítést kikiildték 2014.
ápľilis l-jén. Szeľződést nem kiitiitt. Äziigy további intézkedést nem igényel.

32012014. (III.24.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsäghatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyeziV. S. részére határozatlan idejiĺ bérleti szeruódés megkötését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9. szám alatti, 3557611 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá|Iőta, 30 napos

felmondási idővel 6.476,- Ft + Afa/hó bérleti díj mellett.

2. Az59lfOI1. (XI.07.) számiĺ onkormanyzatircndelet 13. $ (2)bekezdése alapjĺín abérleti
szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ
óvadék megfizetése.
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3. Az 5912011. (XI'07.) számu onkormányzatirenđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍó igazgatőja
Hataľidő: 2014' maĺcius 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól szólĺí éľtesítést kikůildték 2014.
április l-jén. Szerződést nem kiitłitt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest WII., Bezeľédi u. 6. szdm alatti lakóingatlan udvaľún
elhelyezkedő gépkocsi-bedlló bérleti díjónak elengeděsre

32|l20I4. (III.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(1.3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Bezerédi u. 6.
szźtm alatli,34653 hĺsz-ú lakóépület udvaľán H. I. által bérelt egyéni gépkocsi-beálló bérleti
díj előírását 201|. szeptembeľ és október hónapľa, 74.498,- Ft ĺisszegben hibás teljesítés
címén törli, tekintette| arra, hogy a gépkocsi-beźiIő ezen időszakban az épületen végzett
vinĺezeték'ĺendszeľ felújítási munkálatok miatt nem volt használható.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatráľiđő: 2014. maľcius 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti díj ttiľlésére vonatkozó pénzügyi
rendezés megttiľtént.

A DIAPLAST MíÍanyagfeldolgozlj Sziivetkezet bérbeszúmítdsi kérelme a Budapest
WII.' Koszorú u. 30. szúm alatti bérleményre vonatkozlígn

322 l20 1 4. (I\I.2 4.) sz. Város gazdálko d ás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igeno 0 nem, 0 ŕ.artózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzájźrul a DIAPLAST Miĺanyagfeldolgozĺí Sztivetkezet bérlő által bérelt' Budapest
VIII., 35515 helryrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,Koszorrĺ u. 30. szźlm alatt
ta|áIhatő ingatlanon a ft'ldi gáz-csatlakoző vezeték cseréjéhez.

2.) hozzźĄfuul a DIAPLAST Műanyagfeldolgozó Sztivetkezettel töľténő bérbeszámítási
megállapodás megk<itéséhez, és a bérbeadőratartoző felújítási munkák k<iltségének béľleti
díjba tciľténő bérbeszźmításhoz bľuttó 877.707,- Ft (691.108,- Ft + 186.599'. Ft Áfa;
ĺisszegben, a havi bérleti díj 50 %-áig 7,75 hónapon keľesztül, amennyiben a
Bérlőafelújítási munkákat e|végzi és a benýjtott szám|źlk a|apjźn a Kisfalu Kft.
onkormányzaÍiHázkeze|őlrodája|eigazo|jaateljesítést.
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3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 2. pont1ában részleÍezelt bérbeszámítási megállapodás
megkötésére'

Felelős :Kisfalu Kft . ĺjgyv ezeto igazgatőja
Hatźtrido:f}l 4. március 3 i.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: határozatrĺil értesítették a béľlőt20|4. máľcius 31-
én.

A JózseÍvdľosi Romdn onkormdnyzat bérleti szeľződésének hosszabbítdsi kérelme a
Budapest VIII. Kisstlźcitj u. 5. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlźsdban

323 / 201 4. (|Il.2 4.) sz. Vá ľo s gazdálko d ás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattaI)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzdjáľuĺ a Budapest VIII.' 35604l0lV2heIyrajzi számon nyilvántartott,természetben
a Budapest Vl[.,Kisstáció u. 5. szám a|att ta|áIhatő, 25 m" alapteľĹĺletű, üľeS,

onkormányzati tulajdonú, utcai bejtratí, pinceszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahozhatározott időtartamra,a nemzetiségi önkormányzat megbízatástnak
|ejarráig a Jőzsetválrosi Román onkormányzat részére raktár cé|jára 5.625,. Ft/hó +

Áfa bérleti + koziszęmi- és különszolgáItatźĺsí díjak összegen, azza|, hogy amennyiben a
közĺjs kĺiltség magasabb összegľe emelkedik, miĺt az inflációval emelt bérleti díj ĺisszege,
a bérleti díj a közös költségnek megfelelő osszegľe megemelésre kerül.

f.) a bérleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában á11ó nem
lakás céljara szolgá\ő helyiségek béľbeadásának feltétęleiről szóIó 35l20I3. (VI. 20.)

szátmtBudapest Józsefuárosi onkormanyzati rendeIet 14. $ (2) bekezďése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző elott egyoldalú kötelezettségvti|alási nyilatkozat alźlírźlsat vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđő: 20I 4. maľcius 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben foglalt hatáľidőn belül nem köttitte
meg a bérleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

A CoPY-Co KÍt. peren kíviili egyezségi ajánlata a Budapest VIil. keriilet, Kőfaragó
u. 5. szdm alatti helyiségľe, ű cég lźltalfelhalmozott hdtralék vonatkozdsúban

324ĺ2014. (III.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

284



A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nemfogadja el a CoPY-Co Kft.
által bérelt, Budapest VIII. kerület,36487l0lN3Itĺsz-u, Budapest VIII. keľület,Kőfaragó u. 5.
szźtm a|aÍI. talrálhatő,7I m" alapteľtiletű, önkormányzati tu|ajđonú, nem lakás célú helyiségre
felhalmozott bérleti és használati díj, valamint különszolgá|tatási dij hátralék behajtásara
inclított, a PKKB előtt 18.G.302.530/20I3 számon folyamatban lévő per soľán tett peren
kívÍili egy ezségi aj źln|atát.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. máľcius 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A peres eljárás folytatĺódik.

Iavaslat a Budapest VIil. keľiilet, Krťldy Gy. u. 3. szúm algtti iires, önkormúnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiségcsoport nyilvdnos egyfordulós plÍlydzaton történő

bérbeaddsdra

325ĺ2014. (III.24.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkod'ás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Kľudy Gy. u. 3. szźlm alatt elhelyezkedo,
36713/0/N3 brsz-u, 22I m" pinceszinti (kizfuőIag a ftjlđszinti rész belső folyosójáról
kcjzelítheto meg), és a 367I3l0lN4llĺsz-u, utcai bejárattal rende|kező 309 m", összesen
530 m" alapteľtilettĺ helyiségcsoport bérbeadására nyilvános egyfordulós pźt|yázat
kiírtsáĺa, nettó 315.733,- Ft/hó bérleti díj összegen.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Versenyeztetési szabá|yzatról szóló
428l20lf. CXII. 06.) számtł' a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-
testületének hatźrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yázati fe|hivást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a a Budapest Főviíľos Kormányhivatala VIII. keriileti Hivatala okmanyirođáján, valamint
a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefrárosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala
hirdetőtáb|źĄán, a vagyonügyleti megbizott ügyfelfogadásra szolgáIő helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein)' a Jőzsefváros címtĺ helyi lapban, az Önkotmźnyzat és a
vagyonĹigyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal számára
kĺiltségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésľe álló internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatő
Határídó: 20I 4. maľcius 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pá|yázat kiíľásľa keľült 2014. 04. 09. és
20 t 4.0 4.23. kiiztitt, j elentkezés hiányáb an eredm ényteleniil záru|t.
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,,Eurovin,, KfĹ bérlő és a RAUF Mííszaki Kft. béľleti jog dtruhdzdsra vonatkozli
ktjzös kéľelme a Budapest WII. Népszínhúz u. 24. szdm alatti önkormĺÍnyzati

t ulaj do n ił h ely is ég v o n at ko zlÍs ú b an

32612014. (I|I.24.) sz. Városgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul az ,,EUROYIN" Kft. bértő által bérelt,Budapest vI[.' 34681|0lN10
he|yrajzi számon nyilvantatott, Budapest \r[II., Népszínház u. 24. szám a|aŁt ta|á|hatő,

26 m2 alapterületű, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti helyiség bérleti jogának

átrvházásához a RAUF Műszaki KÍt. részérę, 2014. december 3I. ĺapjźig, új-, és

hasznáItműszaki cikkek éľtékesítése cé|jźra,33.333,- Ft/hó + Áfa bérleti + köztizemi- és

külĺinszolg á|tatási díj ak ö sszegen.

2. A bérleti szerzőđés megkĺitése előtt a RAUF Műszaki Kft. 1 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű, azazf9.759,-Bt szerződésktitési díjat köteles megfizetni.

3. béľleti szerződés megkotéSének feltétęle, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában á1ló nem

lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120113. (VI. 20.)

számuBudapest Józsefuárosi onkormányzatĺreĺđelet 19. $ (3) d) pontja alapjtnabér|o a
bérleti szerzóđés megkotését megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díj

összeget óvadékként megfizetni, továbbá köteles a 19. $ (3) c) pontja a|apjánközjegyzo
előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére.

4. az I. poĺtban foglaltak hatáIyba lépésének feltétele, hogy az,,EUROVIN' Kft. a béľleti

szerzőđés megkötése előtt ľendezzę aferľláIló díjhátralékát és ań.igazolja a Kisfalu Kft.
felé.

5. a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot tivevő RAUF
Műszaki Kft. a jelen hataľozatbarl foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékot és a
szerződéskötési díjat megťlzeti, a béľleti szerzőđést a\tfuja és ań. egyoldalú

kĺjtelezęttségváIIaIő nyilatkozattal kiegészíti. Az onkormanyzat ezek megtöľténtéig az

,,EURQVIN'' Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben

foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatańđő: 2014. maľcius 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. 04. 07-én a bérleti szerződés megktitésľe
kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Puskin utca 22. szdm alatti,36529/0/A/11 helyrajzi szdmú iires,
p in c e s zint i-Jö l ds zinti r a kt dr h e ly is é g e l id e g e n ít é s e

327 ĺ201 4. (IIl.2 4.) sz. Váro s gazdálko d ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájátu| a Budapest VIII., Puskin utca 22. szźrrl alatti, 365f9l0l N II he|yrajzi szttmű,
101 m, alapterĹiletű, udvaľi bejáratu, pince- és ftjldszinti tires raktarhelyiség
versenyeztetési eljárás mellőzésével tcirténő elidegenitéséhez P. L. tészére, az áIta|a
megaj ánlott 5.600.000,- Ft vételáron.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjön P. L. tészére eladási aján|atot a 32l20I3. (VII. 15.) számu
önkoľmányzatircnde|et szerinti ajźn|ati kötöttséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben P. L. nem é1 az eladási ajánlatban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatáIyos rendelkezések szerint ĺyí|t ćrverésen kell
elidegeníteni.

Felelos: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. március 3l.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikĺildték az ügyfélnek20t4.
március 27.én. Az adásvételi szerződés aláírásra keriilt 20|.4. május 16. napján. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Vuk és Tlźs Kft. bérlő bérbeszdmítúsi és bérleti díj csi)kkentési kéľelme a Budapest
WIL keľiilet, Coľvin köz 4. szúm alatti helyiség vonatkozltsdban

328 l 20 1 4. (III.24.) sz. Város gazdálko d á si és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy

l.) hozzújúrul a Vuk és Tás Kft. bérlő által béľelt, Budapest VIII., 36395l0ĺN2he|yrajzi
számon nyilviíntartott, Budapest VIII., Corvin koz 4. szźtm a|atti, Il9 m, a|apterülehĺ,
önkormányzati tlilajdonu, utcai bejtlratu, ftjldszinti és pinceszinti nem lakás célú
iizl ethe lyi s é g feliĄításźho z.

2.) hozzdjárula jelen hatźrozat 1.) pontja szerinti nem lakás cé|jźna szo|gáIő
helyiségbérleményre a Vuk és Tás Kft-vel tĺjľténő bérbeszámítási megállapodás
megkötéséhez és a bérbeadőta tartoző felújítási költségének bérleti díjba toľténő
bérbęszámitáshoz bruttó 857.206,- Ft (674.965,- Ft + 182.24I,- Ft Afa) ĺĺsszegben 2
hónap alatt, amennyiben a bér|ő a munkát e|végeńe, és a benffitott szám|a aIapján a
Ki s falu Kft . onkorm áĺy zati Házkeze|o Iro dáj a leigazďrj a a telj es íté st.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a jelen hataľozat 2.) pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás
megkötésére, amelynek feltétele, hogy a bérlő a jelen határozatrőI szőIő értesítés
kézhęzvéte|étő| számított 5 napon beltilrendezze ateljes fennálló háttalékát.

4.) nem járul ltozztź a jelen hatźrozat 1.) pontja szerinti nem lakás célú helyiség 1 havi bérleti
díj ának elengedéséhez.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. március 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyféI 2014. 03. 27-én íľásban értesítve,
bérbeszámítási megállapodás előkészítve.

ROAND Bt. új bérleti jogviszony létesí.tésére vonatkozó kérelme a Budapest VIil.
keľiłlet, Csobdnc u. 8. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozdslÍbun

329/2014. (III..24.) sz. Városgazđá.Jkodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľuĺ a Budapest VIII., 35914l0lN1he|yĄzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII.,Csobánc u. 8. szám a|att ta|tůhatő,25 m, alapteľt.iletű, cjnkormćnyzati tulajdonú,

utcai bejaľatú, fülđszinti helyiség újbóli bérbeadásához hatźľozatlan időre 30 napos

felmondással, a ROAND Bt. tészére, műhely és raktáĺozás cé|jfua, 19.292,- Ft/hó + Afa
béľletĹ, -| kozizemi és kiilönszolgáltatási díjak összegen.

2.) ahatfuozat 1.) pont szerinti béľleti szerzođés megkotéséľe abban az esetben keľülhet sor,

ha a RQAND Bt. a jelen hatáľozatről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül
az onkormányzatta| szemben fennátló haszná|ati- és kozuzemi díj valamint késedelmi

kamat tartozását kie gyenl íti.

3.) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában álló nem

lakás céljaľa szo\gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20')

szźmú Budapest Józsefuáľosi onkormányzati renďe|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján

kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat aláírźsź.i- vá|Ia|ja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto ígazgatőja
Hataridő: 2014. maľcius 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél 20|4.03.27-én írásban éľtesítve, béľleti
szerző dés a|áír ásr a elő készítve.

S and S TRADE Kereskedelmi és Szolgdltató Bt. új bérleti jogviszony létesítésére

vonatkoaí kéľelme a Budapest WII. keriilet, Déľi M. u. 9. szdm alotti önkormĺÍnyzati
t ul aj do n ú h ely is ég v o n atko ztźs úb an

330 ĺ 20Ĺ 4. (III.Ż 4.) sz. Város gazd álko dási és Pénzü gyi B Łotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottsźryúgy dont, hogy
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1.)

2.)

hozzájóruĺ a Budapest VIII., 3495210/N2 heIyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII.'Déri M. u. 9. szám a|att ta|á|hatő' 32 m, alapteľületű, ĺjnkormányzati tulajdonú,
utcai bejáľatú, földszinti helyiség béľbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási
hatĺĺľidő kikĺjtésével, az S and S Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére,
varroda, műhely cé|jźĺra, 19.365,- Ft/hó + Áfa bérleti-, *kozuzemi és kĹilĺinszolgáltatási
díjak <isszegen.

a béľleti szeruódés megkĺitésének feltétele' hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0l3. (VI. 20.)
szźlmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezeÍIségvá||alási nyilatkozat a|áírását vźilra|ja a leendő
bérlő.

3.) a jelen hatfuozat végrehajtásával megszunó, a Pesti Központi Keľiileti Bíróság előtt
2.P.55.060l20l3l2. számuper kapcsán a béľlő semmilyen költségigénnyel nem léphet fel
az O nkorm tny zattal s zemb en.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határíďő 20I 4. marcius 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 201'4. 04.30-án a béľleti szerződés megkötésľe
keľült. További intézkedést nem igényel.

Singer-Fiilemiile KÍt. l,j bérleti jogviszony létesí.tésére vonatkozó iigye a Budapest
WII. Kőfaragó u. 5. szóm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiségek tekintetében

3311201'4. (III.24.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározzta
(12 ĺgeno 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.) hozzáidrula Budapest vI[., 36487l0lN1 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII.'Kőfaľagó u. 5. szám alatt ta|á|ható' 66 m" alapterületű' ĺjnkormányzati tulajdonú,
udvari bejźratű, pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźůtoz a Singeľ-Fülemĺile
Kft. részérę határozott időre, 2019. december 3l. napjáig, raktározáscéljára, 24.500,.
Ft/hó + Áfa bérleti +kijzuzemi- és külĺjnszo|gá|tatási díjon.

2.) hozztĄárul a Singer-Fülemüle Kft.. á|ta| hasznźl|t, Budapest VIII.' 36487ĺ0lN2 helyrajzi
számon nyi|vántartott, a Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szám a|att ta|á|hatő, ||7 m2
alapterülettĺ' önkormányzatí tulajdonú, utcai bejáĺatű, ftjldszinti nem lakás célú helyiség
újbóli bérbeadásahozhatźrozott időre, 2019. december 31,. napjáíg, étterem (vendéglátás
szeszesital arusítással) céLjtlra, 180.000'. Ft/hó + Afa béľleti + kózilzemi- és
kiil öns zo 1 g áItatási díj on.
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3.) a bérleti szerzőđések megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat tu|ajďonában áIIő

nem lakás cé|játa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)

számű Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján3-3
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírźsátváIla|ja a bérlő.

.F.elelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: z0I4. marcius 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben foglalt határidőn belül nem ktittitte
meg a bérleti szerződést. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Teleki téri új piac iizletek haszndlati jogdnak dtengedése bérleti jogviszony keľetében

332 ĺ 201 4. (III.2 4.) sz. Város gazd álko d ás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(t3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájtru| az i4 Te|eki téri piacon lévő G jelű keľeskedelmi blokk megosztásához az
alábbiak szerint:
a) zöldség-gyiimĺjlcs üzletkĺjr fo|ytatásá:ra szoIgáIő Gl, Gf és G3 jeltĺ piaci

tizlethelyiségek bérlője a Vital Zoldsziget Kft. (cégjegyzéksztnn: 01-09-928190);
b) zöldség-gytim<jlcs iizletkör folytatásaľa szo|gá|ő G4, G5, G6 és G7 jelű piaci

iizlethelyiség bérlőj e a TNT Gľoup Kft . (cégj egyzéksztrn: 0 1 09904 1 5 3 ).

Felelős:polgármester
Hataľidő: 2014. máĺcíus 24

2. felkéri a polgármestert, hogy a hatáĺozat 1. pontjában rögzítetteknek megfelelően
gondoskodjon a bérleti szerzodéseknek az onkoľmányzat és a Vitatľend Kft. kĺjzött
létrejött bérleti e|őszerződés tartalmi elemeivel összhangban t<jľténő elkészítéséről és

fę|hata|mazza azok a|źńr ásár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. mźtrcius 24.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáiy Gazdátkodási Iroda tájékoztatása
alapján: Az Onkormányzat a bérleti szerződést a Vital Ző|dsziget Kft.vel és a TNT
Group Kft-vel kötiitte meg.

Beruhdzlii nyilatkozat, a Sdľkdny utca közvildgítlÍsúnak dtépítésével kapcsolatosan

333ĺ2014. (III.24.) sz. Városgazdá]kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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a VIII. keľület Sárkány utcában létrejovő kozvi|ágítási berendezést - figyelemmel
aÍra' hogy a Fópolgármesteľi Hivatal az üzemeltetés költségeit biztosítja - a
Főpolgĺĺrmesteri Hivatal, illetve Budapesti Dísz-és Ktizvilágítási Kft-nek (1203
Budapest, Csepeli źújárő 1-3.), mint a meglévő kcĺzvilágítási beľendezések
tizemeltetőjének üzemeltetésre átengedi azzaI, hogy az átađásról jegyzőkönyvet kell
készíteni.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : sikeres műszaki źĺadás-áw ételt k<jvetően

felkéri a pol gárme stert az uzemeltetési szerző dés alźit ásźr a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : sikeres műszaki źttađás-źttv ételt követően

3.) elviekben vállalja, hogy a VIII. kerĹilet Sarkany utca kĺjzvi|ágítási berendezéseinek
átépítésével kapcsolatosan a településfejlesztési kozérdekből történő elbontással,
felújítással kapcsolatosan a Főpolgármesteri Hivatallal és a Budapesti Dísz-és
Kozvi|ágítási Kft-vel el fog számolni legfeljebb 193.652 + AFA maradványéľték
erej éi g' melyre feđezetet bizto sít a 20 | 4. évi kĺlltségvetésben.

Felelős: polgármester
Határidő: sikeres műszaki átadás-átv ételt követően

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy amint a jogszabá|yi köľnyezet lehetővé teszi, a
közvilágítási berendezések tulajdonjoganak źúadását Budapest Fővĺĺľos
Főpolgármesteľi Hivata|ánál idővel kezđeményezze, és a tulajdonjogban t<jrtént
vá|tozástő| írásban majd értesítse a Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft_t.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Határidő : s i keľes miĺszaki źttadás - áťĺĺ ételt kcivető en

A Váľosfejlesztésĺ és F'őépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Bizottság beruházrii
nyilatkozatot fogadott el arról, hogy a Sáľkány utca kiizvilágítás átépÍtésekoľ űjonnan
telepítendő kőzvi|ágítást kezelésbe és tu|ajdonba adja a BDK Kft-nek, illetve a
Főpolgáľmesteri Hivatalnak. Az átadás és az üzemeltetési szerződés aláíľása azonban a
műszakĺ átad'ás-átvétel után tiiľténhet meg.

Beruhdzlii nyilatkozat a Budapest WII. keriłlet Horvdth MihlÍly tér dtépí'tésével
k ap c s o l at o s k ö zv i I lÍg í.t ds k e ze l é s b e adds úh o z

334ĺ2014. (III.24.) sz. Váľosgazdáikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)

2.)

291



1.) a VIII. kerület Hoľváth Mihály téľen elkészülő közv1|ágitási berendezéseket a
Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft-nek (1203 Budapest, Csepeli árjarő 1-3.), mint a

meglévő kozvlltryítási beľendezések üzemeltetójének üzemeltetésre térítésmentesen

átengedi.

Felelős: polgármester
Határiďő : s ikere s műs zaki átadás - ćúv ételt követő en

2.) felkéri a polgármestert az Ĺizemeltetésí szerzódés aláírására.

Felelős: polgármester
Hatfu iđő : s ikeľe s műszaki átadás - átv éte lt követő en

3.) vállalja, hogy a VIII. kerület Horváth Mihály tér esetében meglévő kozvlltryitási
beĺendezés felíljítása során az elbontásľa keľiilo Budapesti Dísz-és Kozv1|ágítási Kft.
tulajdonában lévő kĺjzvilágítási berendezések maradványértékével elszámol - becstĺlt
koltsége 750.000,- Ft + ÁFA -, a Budapest Főváros Főpolgármesteľi Hivatala felé
történő tulajdonjog źttadźĺs figyelembe vételével,melyre fedezetet biztosít a 2014. évi
költségvetés 80103 cím kiadási előirányzata.

Felelős: polgármester
Hataridő : sikeľes miĺszaki źttadźs-átv ételt követően

4.) felkéri a polgármestert, hogy amint a jogszabáIyi környezet lehetővé teszi, a

kozvilágítási berendezések tulajdonjoganak túađásźń Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivataltnál kezdeményezzą és a tulajdonjogban tcjrtént vźitozásro|
írásban éľtesítse a Buđapesti Dísz-és Kozv1lźąítási Kft_t.

Felelős: polgármester
Hataľidő : sikeres műszaki átadás-átv ételt követően

A Városfejlesztési és FőépítészilJgyosztá|y tájékoztatása alapján: A Bizottság beľuházói
nyilatkozatot fogadott el arľól, hogy a Hoľváth Mihály tér átépítésekoľ újonnan
telepítendő ktizvitágítást kezelésbe és tulajdonba adja 

^ 
BDK Kft-nek, illetve a

Főpolgáľmesteri Hivatalnak. Az átad,ás és az iizemeltetési szerződés a|áírása azonban a
műszaki átadás.átvétel után történhet meg.

MNPIII G2/1 progľamon beliłl ÁIldskeresési technikúk tréning tdrgyíl, közbeszerzési
értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljdrds eľedményěnek megdllapítdsa

336/20|4. (III.28.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a,,JCsGyK Álláskeľeső Klub és Tréning'' projekt ,,JCsGyK Álláskeresési technikák
tľéning'' lebonyolításához szakmai előadói és kapcsolódó feladatok ellátása tárgyu,
kozbeszerzési értékhatárt el nem étőbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. március 3 1.

a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáItatás,, bíráIati szempont alapjáĺ a beszerzési
elj árás nyertes ajariattev oje a TANAKODó Ingatlanfor ga|maző, Pénziigyi Tanácsadó,
Adósságkeze|ó oktatási Szolgáltató Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 85.,
cégsegyzékszźlm:Ol 09 879202, adőszám: 139049|I-2-42), elfogadott aján|ati źlra

1.192.000 Ft + Afa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. március 31.

3. a hatttrozat 2. pontja alapjźn felkéri a polgáľmestert a nyeľtes ajánlattevővel kötendő
szerzodés aláírźsára.
Felelős: polgáľmester
Hatőĺidő: a szetzóđés a|áírásźnak hatáľideje 2014. źlptilis 02.

A Jőzsetváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont tájékoztatása a|zpján:. Az
MNP III. tc2t1Áiláskeresési technikák tréning lebonyolítását megpá|yánót és elnyerő
TANAKODO Kft. visszalépetto ezért a későbbiekben új pá|yázat kiíľása vá|t
szükségessé. , Az új ajánlati felhívás határidejez 20|'4.05.28. 10:00 őra volt. A
TANAKODó xľt. nyert 1.188.000..Ft+Áfa összeggel.

ravoslat az,,rroda- és konyhabútorok beszerzése, tdrgyú, ktizbeszerzěsi értékhatúrt
el nem éľő beszerzési eljdľds eľedményének megdllapítdsdľa

33712014. (III.28.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy

1. az ,,Itoda- és konyhabútorok beszerzése,, táĺgyu, kozbeszeruési értékhatáľt el nem érő
beszeruési eljárást eredményesnek nyilváníd a.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 4. máľcius 3 1 .

2. a ,,legalacsonyabb cĺsszegű ellenszolgáItatts,, bírálati szempon1 és érvényes ajánlat
a|apjtn a beszerzési eljáľás nyeľtes ajánlattevóje a BERZI BUTOR Kft. (székhely:
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u.25. 1. em. 7., cégsegyzékszám:05 09 013,656,
adőszám: 13860172-2-05) ajránlattevő, elfogadott ajánlati tranettő |.228.000 Ft+AFA.

Felelős: polgármester
Hatźtriďő : 2014. március 3 1 .

z.
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3. felkéri a polgármestert a vá|la|kozźsi szeruóđés aláírtsára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f014. április 02.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáty Létesítményüzemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: A vállalkozási szerződés a|áírásra keľüIt, ^z 

iroda. és

konyhabrĺtoľok leszállítása határidőben megtti ľtént.

Javaslat Budapest, Józsefvdros Magdolna negyed program III. önkoľmdnyzati
bérhdzfelújítĺÍs kivitelezése Keretmegdllapoddsos eljórús mdsodik szakasz

,, VlÍllalko zds i s zer ződé s ke ľ et é b en B udap est, Jó zs efv dr o s M ag do ln a n e gy e d p r o gr űm
III. ijnkoľmónyzati b érhú4fel új ítds kivitelezés e 5. rés z,,

,, VlÍllalkozlÍsi szerződés keľetéb en B udap est, Jóa efv dro s Mag doln a negy ed progr am
III. ön ko rmdnyzati b érh úafelúj ítds kivitelezés e 8. rész',

er e dmény én e k m e g dI lapítlÍs ár a

338/2014. (III.28.) sz. Városgazdźikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

I. A Váľosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottsága,,Vállalkozási szerződés keľet,ćben Budapest,

Józseflłáros Magdolna negled program III. onkormányzati bérhózfelújítás kivitelezése 5.

rész,, tárgýkozbeszeruési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. aMAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezető: West Hungaľia
Bau Építőipari Szolgá|tató Kft. 2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u. i. Konzorciumi
tag: ÉPKARZrt.1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) aján|ata éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. március 28.

2. a |efo|ytatott ktĺzbe szerzési elj aľás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. máľcius 28.

3. a kozbęszerzési eljaľás nyeľtese a MAGDoLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzorcium vezetó: West Hungaľia Bau Építőipaľi Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy
Vendel Park, Huber u. 1. Konzorciumi tag: EPKARZÍt. 1112 Budapest, Németvölgyi út

146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel - egyetlen ajźtnlattéte|re

felkét gazdasági szereplő, aki a keľetmegállapodásban és konzultációs felhívásban
foglaltaknak megfelelő, érvényes aj ánlatot tett.

Elfogadott ajźn|ata: ajáĺúati aľ nettó 61.301 .416 Ft, a regisńrttlt taľtós álláskeľesők
bevonásának mértéke 70 fo*munkanap (Ifő*70 munkanap).

Felelős: polgáľmester
Hatźridő 20| 4. máľcius 28.
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[I. A VáĺosgazđáIkodasi és Pénzügyi Bizottság a ,,Valĺaĺkozdsi szerződés keľetében Budapest,
Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormónyzati bérházfelújítás kivitelezése 8.

rész,, tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

l. a Magdolna negyed Pľogram III. keretében a Budapest, Józsefvaros Magdolna negyed
program III. önkormányzati bérhĺźzfelújítás kivitelezěse 8. rész fedezetét nettó 5.902.146
foľinttal kiegészíti a projekt költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 28.

2. a IefoIytatott közbe szeruési elj áľás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. március 28.

3. a kozbeszeruési eljárás nyertese a MAGDoLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzorcium vezeto: West Hungária Bau Epítőípari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy
Vendel Park, Huber u. 1. Konzorciumi tag: EPKAR Zľt. 1112 Budapest, Németvölgyi út

146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjaľa tekintettel - egyetlen ajtn|atÍéte|re
felkért gazdasági szereplő, aki a keľetmegállapodásban és konzultációs felhívásban
fo glaltaknak me gfe l e l ő, érvény e s ď1 źlnlatot tett.
Elfogadott Ątnlata: aján|ati át nettő 58.890.196 Ft, a regisnráIt tatős álláskeresők
bevonásának mértéke 70 fő*munkanap (1fo*70 munkanap).

Felelős: polgármester
Hatźľidő: 201 4. marcius 28.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: ABudapest, Józsefváľos Magdolna
Negyed Progľam III. łinkoľmányzati bérházfelújítás kivitelezése 5. és 8. rész tárgyűl
vá||a|kozálsÍ szerződések 2014. április l-jén aláírásľa keľiiltek.

K ti zt e r ĺil et-h as zn d l at i k éľ e l m e k e l b íľ tt l ds a

339 ĺ 2014. (III.28.) sz. Váľo s gazdálko d ási és Pénzü gyÍ Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy közterĹilet-haszĺá|ati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az aIábbi Ĺigyben:

Kĺ jzterĹilet-haszná|ő,kére|mező:NemzetiKőzszo|gálatiEgyetem
(1 101 Budapest, Hungaľia krt. 9-11.)

KözterĹilet-haszná|atideje: 2014.március 31.
Kĺizteľület -haszná|at nagysága: 8 300 m2

KĺjzterÍilet-haszĺá|at cé|1a: egyéb 
, 
elkeľített terület (főépület tinnepélyes átadő

unnepsege)
Kĺjzterület-haszná|athelye: Koranyi Sĺíndor u. park felőli oldal(Üllői út - Diószegi u.)
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 28.

A Vagyongazdálkodási és [Jzeme|tetési tigyosztá|y Gazd,źllkodási lroda tájékoztatása
alapján: A ktizterůilet-használati engedéIy kiadásľa kertilt.

3 40 l20t 4. (III.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-haszntl|ati
hozzájá'ru|ást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közteľü1et-hasznáIő,kérelmező: Budapest Főváros Onkoľmányzata Főpolgármesteľi
Hivatal Üzemeltetési Főosztály
(1 052 Budapest, Y árosházu. 9- 1 1.)

Kozterület-haszná|at ideje: 20|4. április 8.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: Egyéb rendezvény (Koszoruzási ünnepség)
KĺjzterĹĺlet-hasznźůathelye: Muzsikus Ciganyok Paľkja
Közterület-hasznáIat nagysága: 2 955 m"

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. március 28.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáůy Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásľa keľiilt.

Javaslat az új Teleki téri piaccal kapcsolatos dtintések meghozatalóra

341120|4. (III.28.) sz. Váľosgazd'áikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ideiglenes Teleki téľi piacon a keľeskedőkkel kötött konténeľbér|eti szerződések
időtartanát 20 I 4 . máj us 0 9 . napj źr a mó do sítj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014' marcius 28.

2. az új Teleki téri piac Üzlethelyiségekre vonatkozó és a Felek áItaI a|áírtbérleti szeľződést
módosítja oly módon, hogy a bérleti díj ťĺzetésének kezdő időpontja 201,4. május 10.

napja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. március 28.
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3. felkéľi a polgármestert az ideiglenes Teleki téri piacon az összesen 4] đb konténeľ 2014.

április 1-jétől 2014. május 10. napjáig Íartő béľletéľe vonatkozó intézkedések
megtételére.

Felelős: polgáľmester
Hatőĺídó 20I 4. máľcius 28.

4. a hattrozat I., 2. pontja a|apján felkéri a polgármestert a szeruódésmódosítások
aláírásźra.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 20|4. maľcius 28.

5. hozzájárul a Teleki téri piacon lévő H5 jelű üzlethelyiség albéľletbe adásához a béľleti
díj másfetszeresének összegében Kuti Sándomé rész&e 20|4. május 10. napjától,
azzal,hogy
a) a bérleti szetződés megsztĺnése esetén az a|bérlo a helyiséget csereelhelyezés és

pénzbeli térítés nélkül köteles kitiríteni.
b) ha a béľleti szerződés a bérlő ha|tt|a miatt szűnik meg, az a|bérLo a bérleti

j o gviszony folýatására nem j o go sult.
c) az a|bérlőkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatottesz.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. március 28.

6. hozzájtĺu| a Teleki téľi piacon |évó D2je1ű Ĺizlethelyiség albérletbe adásához a bérleti
díj másfelszeresének összegében a Cstil<jk 1999 Bt. tészére 2014. május 10. napjától,
azzal,hogy
d) a bérleti szerződés megszúnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és

pénzbe|i téľítés nélktil kĺiteles kiüríteni.
e) ha a bérleti szerződés a bérlő ha\áLa miatt szűnik meg, az a|bérlő a bérleti

j o gviszony fo|ytatásźr a nem j o gosult.

Đ az a|bér|o kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállaló nyilatkozatot tesz.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. marcius 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y GazdáIkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A2. és 6. pontnak megfelelőn a bérleti szeľződések módosítása megtörtént.

Tulajdonosi hozzĺtjĺÍrulds a Budapest VIII. keľ. Fiumei út - Dobozi u . Népszínhdz
u. dltal hatdrolt tér villamos energia elldtdsa közteriileti munkdihoz

342120|4. (III.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy GTF Kft. részére,a Fiumei rĺt-
Dobozi u. - Népszínhán u. áůtal. hztátľolt tér villamos eneľgia ellátása köĺeľtileti
munkáihoz szfüséges tulajdonosi hozzźĄttru|tlsát megadja a kĺjvetkező feltételekkel:

Ü gyiratsztm I 6 - 529 l f0 I 4.
Kérelmező: GTF., tewezó: Bagi Roland
Helyszínek: Budapest VIII. ker. Népszínház u. (hľsz.: 35I23l7) Teleki téľ felŐli as,zÍa|t

jtrda, valamint a keresztező iÍpá|y a burkolatbontással érintett.
Budapest VIII. ker. Teleki tér Q.{épszíĺlházutcai) (hĺsz.: 3512316) aszfalt jtrďa,
burkolatbontással éľintett.
Budapest VIII. ker. névtelen (Fi-Do) tér (hľsz.: 35388) aszfa|t járđa,

burkolatbontással érintett.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájźtu|ás a Budapest VIII. ker.Fiumei út - Dobozi u.-

Népszínhaz u. általhatárolt téľ villamos energia e|Ittźĺsakozterületi munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett jaľda teljes szélesséeében. keľesztező útpálya bontási
szélességben tĺirténő helyreállítása,
- a ztildterůileti szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseľéje, cseľjék és fű újratelepítése), 3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szerint,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľtilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- közterĹilętek alatt és felett, bontott, nem üzemelő oszlop, kábel, vezeték, védőcső nem
maľadhat,
- jól látható antájékoztatjtk az úthasználókat, a buľkolatbontás vźlrhatő iđótartarnárőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő helyreá||itására,
- abensházó és kivitelező közĺjsęn 5 év gaĺanciát vállal a helyľeállított buľkolatért.

Egyéb kik<itések:
- Az engedélyes ) a kivitelezés teriiletén érintett közműtulajdonosoktól

(közmrĺszotgáltatóktól), azokeseti előíľásai alapján helyszíni szakfeliigyelet kéľ.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 20I 4. március 3 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetési Iľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-o és kiizútkeze|ői-hozzájárulások kĺadása megttirtént.

Tulajdonosi hozzdjĺÍrulds a Budapest VII. ker. volt iuĺÁV laleótelep (Salgótarjdni u.

- Hungória krt. óltal hatdrolt teriilet) víz-, és szennyvízcsatorndzĺÍs ktizteriileti
munkdihoz

3 43 l 20 1 4. (III.2 8.) sz. Váro s gazdálko dá s i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A VárosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy Pest-Terv Kft. részére,aBudapest
VIII. ker. volt MAV lakótelep (Salgótarjáni u. - Hungáľia krt. á|tal hatarolt terület) viz-, és
szenrlyvizcsatornázás kĺizteruleti munkáihoz sziikséges tulajdonosi hozzájáru|źtsát megadja a
kcjvetkező feltételekkel:

IJ gy k atszám: | 6 - 4O3 l f / 20 I 4. és I 6 - 4 03 / 3 l 20 I 4'
Beruháző: Kisfalu Kft.
Kérelmező: Pest-Terv Kft., teruező: Schwáb Péter.
Helyszínek: Budapest VIII. Szemafor u. (hľsz.: 38818/15), ifiptiya, a bekötéseknél aszfalt

jfu da, keresztező, buľkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Salgótaľjáni u. (hĺsz.: 3883612) utpá|ya, bekötéseknél
keresńező aszfa|t járda, valamint aI5-7. számok előtti jarda, buľkolatbontással
érintett,
Budapest VIII. Lokomotív u. (hrsz.: 38818/20)útpáIya, bekötéseknél
kęr ę sztęzo aszf a|t j ár da, burko latb o ntás s al érintet t,
Budapest VIII. Tbiliszi (volt Vagon) tér. (hľsz.: 38818124), (hĺsz.: 38819/11)
iftpáIya, bekcjtéseknélkeresztező aszfa|t járda, buľkolatbontással éľintett.

Targy: Tulajdonosi hozzájáru|ás, a Budapest VIII. keľ. volt ľĺÁv lakótelep
(Salgótaľjani u. - Hungĺíľia krt. źital. határolt terület) viz-, és
szennyv ízc satomźzás kcĺ ĺeľtileti munkáiho z.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett jaľdák tel.ies szélesséeében és réteerendjében. útpályák teljes
szélességében és telies rétegľendiében szőnyegezéssel töľténő végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- kiizteľiiletek alatt bontott, nem üzemelő kábel' vezeték, védőcső nem maradhat,
- jól láthatóantájékońatjźů<aziÍhaszntiőkat a burkolatbontás vtrhatő iđótartamárőI,
- kötelezi akivite|ezot a buľkolat megfelelő minőségben történő helyreállításĺĺľa,
- aben:házó és kivitelezőkozosen 5 év garanciátvá||a| a helyreállított buľkolatért.

Egyéb kikotések:
- Az engedélyes ) a kivitelezés területén érintett közműtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól), azok eseti előíľásai alapjan helyszíni szakfelügyelet kér,

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. maĺcius 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáty Létesítményüzemeltetési lroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közrĺtkezelői-hozzájáľulások kiadása megttiľtént.

Javas lat a,, D H/2 0 1 4 típ us ti,, běrlgktÍs p lÍIy ĺÍzat kiíľtÍs dr a

34412014. (III.28.) sz. VárosgazdáIkod'ási és Pénzügyi Bizottságbatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Ytrosgazđálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy
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1.) 20|4. április ]. - 2014. május 9. közott páIyázatot íĺ ki, azon Józsefuarosban é1ő

családok tészére, akik deviza alapt je|zaloghitelĹiket nem képesek törleszteni, vagy
visszaťlzetĺi, és ezért az á|Iandő lakóhelyüket és tulajdonukat képezó, Budapest VIII.
kerületben talá|hatő lakásukra vonatkozó ďeviza alapú kölcsĺjnszerzőđést aťlĺansziroző
pénzugyi intézmény felmondta, és az ingatlan tulajdonilapjára a végľehajtási jogot akár
a ťĺnaĺszíroző pénzugyi intézmény javára, akár kozuzemi díj, vagy közĺis kĺĺltség, vagy
más követelést érvényesítő végľehajtást kérő javźtra feljegyeńék, vagy a ťlĺanszíroző
pénzngyi intézmérmyel a lakás kozcjs értékesítésére megállapodást kötött, vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljátás folytan megszúnt, és a finanszítoző pérzngyí
intézméĺy a lakás értékesítését kcjvetően még fennállő tartozásra megtĺI|apodást köttitt
vele, és lega|ább a háńartźs egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel, a pźiyázatra
kiírt lakás felújítási kötelezettségével, 1 év hataľozott iđőre szóló bérleti szerződéssel'
előbérleti jog biztosításáva|, k<lltségelvű bérleti díj előírása mellett, óvadék ťĺzetési
kötelezettséggel, az a|ábbiakban felsoľolt és megnevezeÍt 5 daľab béľlakásra.

1.) Budapest VIII., Dankó u.20. fszt. 3.

2.) Budapest VIII., Koľányi S. u. 20. I. em. 10.

3.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1.

4.) Budapest VIII., Szigetvari u. 4. II. em.26.
5.) Buđapest VIII., Szigetvari u. 4. fszt.2.

1 szoba 33,30 mz komfortos
7 szoba 25,32mf komfoľtos
1 szoba 26,80 mr <isszkomfortos
1 szoba 26,47 mf komfoľtos
1 szoba 42,68 m2 ťélkomfortos

Felelős: Kisfalu Kft
Hatźrid,o : 2O1 4. ĺprili, z.

2) hozzájfuu|, hogy a páIyźzatta kiírt lakásokľa kotott bérleti szqzodésekben bérbeadó,
10 éves elidesenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľiđő: 2014. március 31.

3.) hozzájźru|,hogy a pá|yazatiJelentkezési Lap ellenértékeként beťlzetett 500,- Ft +Afa a

Kisfalu Kft . bevéte|ét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határiďő: 2014. marcius 3 1.

A Kisfalu Kft. tájéko ztatálsa alapján: Pá|ryálzati anyagok feldolgozása megttĺľt ént.2014.
június 12.én 1 db lakás kiválasztása vonatkozásában kőzjegyző jelenlétében, sorsolás
alapján kerĺilt kiválasztásra a nyertes páiyáző.

ravaslat a Magdolna Negyed Progľam III. keľetében a Programalap pdlydzati

felh ív ds ai n ak e lfo g ad ús dr a

3 45 1201 4. (III.28.) sz. Váľos g azđź.Jko dáls i és Pénzü gyi BŁotts ág határ ozata
(9 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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1. elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. projektben (KMoP-5.1.1.lB-12-k-20I2-
0001) elktiltjnített Progľamalap szerinti, előterjesztés mellékletétképezo 4 db pá|yázati
felhívását -,'MNP-III-PA-01/3', jelupźt|yźuat, ,,Közösségi Akciók,, tárgytlban' ,,MNP-
III-PA/03/3'' jelű ptiyázat,,,Sport, szabaďiđő, egyéb lakossági programok,, tttrgytlban,

,,MNP-III-P N06l3" je|u páIyazat, ,,Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás''
tárgyábaĺ,,,MNP-III-PA-02lI" jelrĺ,,,Biĺnmegelőzési Akciók'' tźľgyábaĺ- és felkéľi a
polgármestert aptiyźzati felhívások jozsefuaros.hu honlapon történő megjelentetésére.

Felelős: polgármester
HaÍártđó : 20 1 4. máľcius 28.

2. az 1. pontban meghiľdetett pźtlytłzati felhívásoka érkezo pá|yźnatok elbírálásáĺa az
alábbi 5 fót jelöli ki:

Kaiser József képviselő
Balogh Istvrĺn Szilveszter képviselő
Dudás Istvánné képviselő
Pintér Attila képviselő
Vöľtis Tamás képviselő

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. maľcius 28.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a pályázatok 2014. máľcius 28-án
kiíľásra keriiltek. 14 db támogatási szeľződés 2014.júliusban megktitésre keľült.

Javoslat ,,SzlÍllítlźsi keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56
önkormúnyzati béľlakdsúnak részleges felújítdslÍhoz sziikséges építőanyagok és
eszközök biztosítlÍsúra eseti megľendelések alapjdn,, tlźľgyli közbeszerzési eljúrós

er e dmé ny én e k me g áII ap ít ĺÍs ór a ZART ULES

3 47 ĺ 201 4. (IV. 1 0.) sz. Váľo s gazdálko dási és Pénzůi gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Szállítósi keretszerződés a Budapest
Magdolna Negled minimum 56 onkormányzati bérlakasának részleges felújításához
szüIrséges építőanyagok és eszkazok biztosítására eseti megrendelések alapján,' tttrgy,Ĺl

közbeszetzési eljárásban úgy dont, hogy az e|oteqesiutés mellékletétképezo,Birá|obizottság
bfuáIataalapjźn

1. a Saint-Gobain Zrt. ajźnlata érvényes, megfelel a felhívásban, đokumentációban és a Kbt-
ben foglalt előírásoknak, nem á|I kizárő ok hatálya alatt és alkalmas a szerződés
teljesítéséľe. Ąánlata a ľendelkezéséľe álló feđezetęn belül van.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 1 0.
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2.

I
J.

a kozb eszer zé si e|j ár ás eredménye s.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. április i0.

a kozbeszerzési e|jáĺás nyertese a Saint-Gobain Zrt., mivel ezen társastry az egyetlen
ajtn|attevó, aki az aján|attételi határidő |ejałtáig ajanlatot nyújtott be, ajtn|ata érvényes.
Elfogadott ajánlata:egyösszegű nettó ajánlati ár száIlítási díj nélkül 9]4.649 Ft, szá||itási
díj (nettó Ft/alkalom) 15.000 Ft/alkalom.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. április 10.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A vállalkozási szerződés 20|4. május 9-
én aláÍrásra került.

Javaslat ,,VlźllalkozlÍsi szerződés keľetében a Polgdrmesteri Hivatalban vizesblokk
fe I új ít d s a,, t dr gy ú k ö zb e s ze r zé s i e lj dr d s e r e dmé ny é n e k m e g úll ap ít lÍs ú r a

zÁnr Üĺrs
348/2014. (Iv.10.) sz. Városgazd'á,|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatńrozata

(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,VáIĺalkozási szerződés keretében a
Polgármesteri Hivatalban vizesblokk felújítása,' tárgyu kozbeszerzési eljárásban úgy dönt,
hogyazelőteľjesaésmellékletétképező,Bírá|őbizottságbírźiataa|apjtn

1. az E-Builder Kft., az Aĺttech Kft., a Gold-Block Hungary Kft., a Preciz Épiletgépészeti,
Építészeti Szolgáltató Kft., a Nodech Kft.., az Immo SzęwizKft., a Varépker Kft'. ajtn|ata
érvényes, megfelel a felhívásban, dokumentációban és a Kbt-ben foglalt eloírásoknak, nem
á||kizźtő ok hatálya alatt és alkalmas aszerzőđés teljesítéséľe.Ezenajźnlattevókaján|ataa
rendelkezésre álló fedezeten belül van.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2014. ápľilis 10.

2. az Ép-Uz Bau Kft., az a*ĺa Epszer Kft. ajanlata a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja
a|apján éľvénytelen.

Felelős: jegyző
Hatarídő : 20I 4. ápľilis 1 0.

3. a lefolytatott közbeszerzési eljaľás eredményes.

Felelős: jegyző
Hatrĺľidő: 2014. ápľilis 10.
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