
4. kozbeszerzésí eljáľás nyertese az Arttech Kft. (székhe|y: 1037 Budapest, Góbé utca 19.),
mivel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást taľrta|maző érvényes ajanlatot tette, nem
áI| kizárő ok hatálya alatt és alkalmas a szeĺzódés teljesítéséľe. Elfogadott ajtn|ati ára
nettó15.280.204 Ft.

A nyeľtes ajánlatot követő |egkedvezőbb ajánlattevő a Gold-Block Hungary Kft. (székhely:
1063 Budapest, Szív utca 33.), mint a második legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tarta|maző érvényes aján|atot tevő. Nem á|| kizarő ok hatálya alatt, alkalmas a szeruođés
te lj e s íté s ére. El fo g ado tt aj án|ati źtr a nettő I 5. 3 0 5 . 8 9 0 Ft.

Felelős: jegyzo
Határidő: 20I 4. április 1 0.

A Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapján: az Flsz.Ker Kft. a
közbeszerzési eljáľásban az ajánlatok bírálatáłra vonatkozó összegezés megielentéséről
intézkedett, 2014. április 10. napján.

S. J. kérelme a Budapest WII. keriilet, Lujza u. 16. szúm alaÍti önkormúnyzati
tulajdonú nem lakús célú helyiségek vonatkozlÍsóban

zÁnr tiĺns

34912014. (Iv.10.) sz. Városgazd,áikodźlsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(ĺ.0 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájáĺul a korábban S. J. áIta|bére|t' jelenleg haszĺá|t Budapest VIII., Lujzau. 16. szárl
alatti,35372l0lV40 hĺsz-ú, 19 m2 raktaľhelyiség és a 35372l0lN4I llrsz-iĺ, 18 m2
alapteľĹiletrĺ nem lakás célú helyiségek 1 év időtartamĺa ę|őszerződés keretében töľténő
bérbeadásához,llj, a 3537210lN40 hľsz-ú, 19 m'a|apteľĹiletii helyiség esetében 12.223,-
Fíhó +Áfa + különszo|gá|tatási díjak, a3537210lN41 hĺsz-ú, 18 m2 alapteľülehĺ helyiség
esetében 9.2|6,- Ft/hó + Afa + kĺjzrizemi + különszolgáltatási díjak összegű bérteti díjon,
a lakássá töľténő átminősítés miatt. Az e|őszeruódés tarta|mźnak kialakításánál a
16/2010.(III. 08.) számú, a Budapest Józsefuĺírosi onkormányzat tulajdonában álló
lakások bérbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szóló önkoľmiínyzati
rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2.) az 1.) pont szerinti bérleti szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álIő nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) szźmt Budapest Főváros Józsefuaros onkormanyzati Rendelet 14. $
(7) pontja a|apján már beťlzetett óvadékokat a leendő bérlő fekĺ'ltse, valamint a rendelet
17. $ (4) bekezdése alapjźn a bérleti szerződéseket kozjegyzői okiratba foglalt
kötelezęttségváIIaIőnyilatkozattalkiegészítse.
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3.) a Budapest VIII., Lujza u. 16. szám a|atti,3537fl0lN40 és 35372l0lN4I hľsz-ú nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek funkcióváltása miatt sztikséges alapítő okiľat módosítás
ingatlan-nyilvántartásba torténő bejegyzésének határideje a bérleti jogviszony vége.
Amennyiben ezen hatźlriđőig S. J. e|végzi aZ a|apítő okirat módosítást (csatolás,
funkcióváltás), amely az íngat|an-nyilvántartáson źúvezetésre keriil, akkoľ a Bizottstę a
helyiség lakássá minősítéséről, valamint a fęltételek ferrnállása esetén annak bérbeadásáról
külĺjn dönt.

4.) amenny1ben az ingatlan-nyilvántaľtáson átvezetésre ezeÍ hataľidőig nem történik meg,
úgy a lakásbérleti szęrződés megkötésére nem kerülhet Sor' a helyiségeket ahasználónak
kitirítve, haladéktalanul az onkormtnyzat birtokába vissza kell adnia.

5,) az 1.) pont szerinti bérleti szerzóđés meg nem kötése vagy a 4.) pont megvalósulása
esetén, a helyiség helyiségként vagy lakásként történő hasznosításáról, ehhez
kapcsolódóan az eľedeti állapot he|yreáI|ításáról vagy az alapítő okiľat módosításaról a
Bizottsttg a költségek ismeretében dönt. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a dtjntés előkészítése
érdekében méĄe fel a szĹikséges költségeket, készítsen előterjesztést és tegyen javaslatot a
hasznosításravonatkozőanaBizottságtész&e.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatáĺido : 20I 4. április 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 05. 17-én a bérleti szeľződés megktitésľe
került. További intézkedést nem igényel.

ravas lat útkdrral kap cs o latos klźľtérítés i ig ény e I utas ítlÍs dra zÁnr Üĺns

3 50 120|'4. (IV. 1 0.) sz. Váľos g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dĺint, hogy elutasítja a Museum Komplex
Kft. tulajdonában lévő, D. G. álta|haszná|t, ... frsz-ú gépjárműben keletkezett kĺíľral
kapcsolatos kártérítési igéný.

Felelős: Józsefuarosi Közterület-felĹigyelet és Varostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatańdő : 20I 4. április 1 4.

A Józsefuáľosi Kiizteriilet-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: Ahatározatban foglaltak alapján a károsult írásbeli tájékoztatá,sa2014. április
28-án megttiľtént.

A ,,Leonardo 4l Alapítvdny', késedelmi kamat elengedéséľe vonatkozlí kérelme a
Budapest VIil., Leonaľdo da Vinci u. 41. szdm alatti helyiségekľefelltalmozott

hdtralék esetében

351'/2014. (IV.10.) sz. Városgazd,á|kod,átsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

304



A Viĺľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy engeđé|yezi a ,,Leonardo 41
Alapítvany,, źĺItaI megvásárolt, a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41 . szám a|atĺi,
36277/0/N3 hrsz-ú és Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. sztlm alatti,36277l\lNl8
heIytajzi számí ingatlanokĺa a véte|árrészletek késedelmes megfizetése miatt felhalmozott
késedelmi kamat S}Yo-ának, azaz 204.795,- Ft elengedését, egýttal lemond a késedelmi
kamat megfizetése kapcsán fennálló 204.795,- Ft összegű követeléséről.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. április 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatľól értesítették az ügyfelet 2014. ápľilis
|7.én. Az iisszeg átuta|ásárĺíl intézkedtiink.

A Budapest WII., orczy út ...... ... szlÍm alatti lakds elidegenítésével
kap c s o lato s v éte I dr é s e l a dds i aj ún lat j óv úh agy ds a

3 52 l 20 1 4. (IV. 1 0.) sz. Váro s gazd álko dási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájáru| aZ ingatlan-
nyilvántaľtásban a ..... .....helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII., orcry út .......... ........száma1atti,38 m2 alapteľületű lakásra határozat|anidejűbéileti
jogviszonnyal rendelkező bér|o részére történő eladási ajźtnlat kiküldéséhez a 3312013.(Vil.
15.) számú önkormányzatirendęIet 19. $ (l) bekezdésében, a komfoľtos lakás éľtékesítéséľe
meghataľozotlak szerint, az elkészult foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték
50 %o-áva| megegyezo összegű, 2.850.000,- Ft Vételáľ kĺjzlése mellett.

Felelő s : Kisfalu Kft . ugyv ezető igazgatőj a
Hatáĺidő:2O 1 4. április 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatrĺíl éľtesítették az ügyfelet2014. április
17.én, azonban az iigyfé| a szerződést nem ktitiitte meg. További ügyintézést nem
igényel.

Jav as lat g ép ko c s i- b e dI Ió k b ér b e adds dr a (3 db)

3 53 ĺ20| 4. (Iv. 1 0.) sz. Vá ľo s g azd,á|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziB._B. B. részére határozat|an idejű bérleti szerzőđés megkötését a Budapest
V[I., Bauer Sándoľ u. 9. szźtm a|atti 35128 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított
gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási iđővel 6.476,- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) sztĺmu onkoľmányzatirenđelet 13. $ (2) bekezdése alapján a béľleti
szerzőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék mesfizetése.
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3. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn
eltekint az egyoldalú kotelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglaltsttő|, a
béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. április 17.

A. Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A'hatźrozatľól értesitettékaz ügyfelet z0|4. április
17-én. Kerületi útfelújítás miatt jelenleg a parkoló nem használható' ennek befejezését
kiivető en az iigy fé| váľhatĺó an me gkiiti a szerző dést.

354l20t4. (IV.10.) sz. Városgazdáikod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziM . A. részére határozatlan idejű bérleti szerzođés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szttm alatti 3557617 hrsz-tl telken kialakított gépkocsi-beźi|őra, 30

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

2. Az 59l2O|1. (XI.07.) szttmll onkoľmányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapjan a bérleti
szeruődés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszegű

óvadék megÍizetése.

3. Az59l20I1. (XI.07.) számí onkormányzatirenđe|et 15. $ (4)bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyolđalú k<jtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától, a
béľleti díj métékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. április 17.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatról értesítettékaz ĺigyfelet 20|4. április
18-án, ám a rendeletben előíľt határidőben nem kłittitte meg a szerződötést. További
ügyintézést nem igényel.

355 l20l 4. (IV. 1 0.) sz. Város gazdálko dási és Pénzůĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. engedélyezi Zźnka - Úi Nemzeđék Kĺizpont Kft. (székhelye: 8251 Zánka, ktiltertilet
030lI3.; aďőszána: 18922060-2-19; statisztikai szárnjele: I8922060-55f0-572-I9,
képviselő: Siklódi Levente) részéte határozat|an idejű bérleti szeruőđés megkotését a
Budapest VIII., Bródy Sándoľ u. 15. szám alatti 36623 hĺsz-ú lakóépület udvaĺán
kialakított gépkocsi-bęá||őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa berleti dĺj
mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkormanyzati ľendelet 13. $ (2)bekezđése alapjan a béľleti
szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő osszegrĺ

óvadék megfizetése.

306



3. Az 5912011. (XI.07.) szźtmu onkormányzatirenđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja aIapjarl
eltekint az egyo|đalú kötelezettség vállaló nyilatkozaÍ"közjegyzoi okiratba foglalásától, a
bérleti díj méĺtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiđő : 20I 4. április 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatról éľtesítették az ügyfelet 20|'4. április
|4-én. A béľleti szerződ'és megkłitésére egyeztetések miatt még nem kerĺilt sor.

Retľo Monessz Kft. bérleti jogviszony létesítésére irdnyuló kérelme a Budapest WII.,
Baross u. 17. szúm alatti önkormdnyzati tulajdonił helyiség vonatkozlÍsdban

356/20|4. (Iv.10.) sz. Váľosgazd'źikodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a BudapestYl|I.,36756l0lV3he|ytajzi számonnyilvántaľtott, természetbena
Budapest VIII., Baross u. Í7. sztĺrl a|att| utcai bejárat,il, ftjldszinti 51 m2 alapterĹilettĺ,
nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony létesítéséhezhatźrozatlan időre, 30 napos
felmondási hatfuiđo kikotésével, a Retľo Monessz Kft-vel fođrászat céIjára' 42.257,,-
Ft/hó + Áfa béľleti łkozilzemiés különszolgáltatási díjakösszegen.

2. a bérleti szęrződés megkcĺtésének feltétele, hogy az onkormźnyzat fulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számi Budapest Józsefuĺírosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése atapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú ktjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírását vźú|a|ja a leendő
bérlő.

Felelős : Kisfalu Kft . ugyv ezető igazgatőja
Hatźrtdő: 20I 4. ápľilis 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 05. 12-én a béľleti szeľződés megkiitésľe
kerĺilt. További ĺntézkedést nem igényel.

SoYoMBo KÍt. bérlő és a SYMPLE-TRADE Kft. bérleti jog dtruhdzĺÍsravonatkoui
kijzös kérelme a Budapest WII. Beraenyi D. u. 5. szúm alatti önkormúnyzati

t ulaj don ú h ely is ég v onatkozds db an

357ĺ201'4. (Iv.t0.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazattal)

AYtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1. hozzájóruĺ a SoYoMBo Kft. bérló tita| bérelt,Budapest VIII.' 34615helyrĄzi számoĺ
nyilvántartott, a Budapest VIII., Berzsenyi D. u. 5. sztrn a|atttaláIhatő, összesen 63 m"
alapterülehĺ, önkormányzati tliajđonú, utcai bejaratű pinceszinti helyiség béľleti joganak

átruházásához a SYMPLE-TRADE HUNGARY K]Ít. részére, hatátozott időre, 2017.

december 31. napjáig, lakossági kisipaľi szo|gá|tatás (varroda) céIjára,32.693,- Ft/hó +

Áfa b érl et i + ko zizemĹ é s kül öns zo\ gá|tatási díj ak ĺi s s ze gen.

2. a bérleti szerződés megkĺitése e|őtt a SYIVIPLE-TRADE HUNGARY Kft. 4havi bľuttó

béľleti díjnak megfelelő osszegű, azaz 166.080,- Ft szerződésktitési díjat köteles
megfizetni.

3. bérleti szerzođés megkotésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szám.űBudapest Józsefuáľosi onkormanyzatirenďelet 19. $ (3) d) pontja a|apjźnabérlő a
bérleti szeruódés megkötését megelózően kĺiteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
összeget óvadékként megfizetni,tovtlbbá koteles a 19. $ (3) c) pontja alapjáĺkozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalő ny1latkozat megtételére.

4. a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben lép hatályba, ha a bérleti jogot átvevő
SYMPLE-TRADE HUNGARY Kft. a jelen hatźlrozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz
az ővaďékot és a szerzőđéskĺitési díjat megťlzeti, a bérleti szęrzódést a|áírja, és azt
egyoldalú kötelezętts égváIIaIő nyilatkozatta| kiegészíti. Az onkormányzat ezek
megtorténtéig a SoYoMBo Kft. béľlőt ismeľi el béľlőként az érvényben lévő bérleti
szerződésben foglalt feltételek szerint.

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

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 05. 05.én a bérleti szerződés megktitésre
kerÍilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keľiilet, Jóaef krt. 43. satm alatti iires, önkormdnyzati
tulajdonĺi nem lakús célú helyiség bérbeaddsóra kiírt nyilvdnos egyfoľdulós plÍlydzat

lezĺÍrdsdra, az eredmény megdllapítdsáľa, és az ĺtjbóli plźlyózatra töľténő kiíľdsra

358120|'4. (IV.10.) sz. Váľosgazdźikodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. 36694l0lN1 he|yrąj:i számon nyilvantartott, a Buđapest VIII., József
krt. 43. szźlm a|atti, összesen 1'55 m, alapterülettĺ önkormányzati tulajđonú, üres, nem

lakás célú helyiség béľbeadására kiírt nyilvános egyfoľdulós pá|yźzatot érvényesnek, đe

eľedménýelennek nyilvánítj a.

f .) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest vlil., József kľt. 43. szám a|at1talá|hato,36694l0lNt
hľsz-ú, utcai bejnatu ťoldszint és pinceszinti, összesen 155 m, alapterületű,

önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú helyiség béľbeadásaľa vonatkozó
nyilvános egyfordulós páIyázat újbóli kiírásara,nettó 128.426,,- Ft/hó béľleti díj
tisszegen.
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3.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a páIyázat a VeľsenyezteÍési szabá|yzattól szóló
42812012. (XII. 06.) számű, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testĹiletének hatźr ozatában foglaltak szerinti lebonyo lításra.

4 .) a pá|yázati felhívást a Versenye ńetési Szabá|yzat 1 1 . pontj ában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváľos KormányhivatalaVlll. kertileti Hivatala okmĺínyirodájtn, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Po|gźrmesteľi Hivatala
hirdetőtáblájźn, a vagyonügyleti megbízott iigyfélfogadásra szoIgáIő helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefvźtros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgáľmesteľi Hivatal számára
költségmentes hiľdetési felĹileteken tĺjľténő megjelentetés szélesebb köriĺ biztosítása
éľdekében az egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon ke||kozzétenĺĺi.

Felelős : Kisfalu Kft . ugyv ezető igazgatőja
Határidŕĺ:Z}I 4. áprl|is 17 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: páůyázat kiírásra keľĺilt 20|4.05. 07. és 2014. 05.
3 1. közőtt. A p áÄy ázat eľed ménytelenü l zárul érdektő dés h iányáb an.

A TWGI'0í KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Reaő tér 8. szĺÍm
alatti iires, önkoľmónyzati tulajdonú nem lakĺźs célĺÍ helyiségľe

35912014. (Iv.10.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I') hozzájárul a 38686l0lÁJ7 he|yrajzi számon nyilvantaĺott, Budapest VIII.,Rezső tér 8.
szám a|att ta|á|hatő, |6 m2 alapteľületű, iires, önkoľmanyzati ti|ajdonú, utcai bejaľafu
ftldszinti helyiség bérbeađásźłloz hatátozott időtartamľa, 2019. december 31-ig a
TVIGI'OS Kft. részére, kereskedelem és raktátozás cé|jéna,18.973,- Ft/hó + AÍa bérleti +
kozuzemi-éskülönszo|gźl|tatásidíjakösszegen.

2.) abéfleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában ál1ó nem
lakás céIjĺíľa szo|gźtlő helyiségek bérbeadásĺínak fęltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.)
szźtmű Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrín
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źtirását vállalja a leendő
béľIő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20 I 4. ápľilis 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 04. 25-én a béľleti szerződés megkötésre
került. További intézkedést nem ĺgényel.

Gy. J. béľbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Vajdahunyad u. 23. szdm alatti
iir e s ö n k o r m d ny zat i t u I aj d o n ú p i n c e s zint i t ĺÍr o l ó - ľ e ke s z v o n at k o zlÍs ó b an
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3601201,4. (Iv.10.) sz. városgazdź.Jkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy:

1. hozzáiáruĺ a Budapest Vlil.,Vajdahunyad u. 23. szźĺm alaťLi, 35669l0lNI9 hĺsz-ll,
összesen III m, alapteľĹiletíĺ pinceszinti ĺaktárhelyiségen belül elhelyezkedő 2l.
sorszámú, 3 ĺĺł alapterületrĺ tároló-rekesz bérbeadástłloz határozat|an időre, 30 napos

felmondási idő kik<'tésével, Gy. J.magánszemély részére raktározás céIjźra 1.875'- Ft/hó
+ Áfa béľleti +kozllzemi- és ktiltinszolgźitatásí díjak osszegen.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céIjáľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.)

szárnÚBudapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a leendő bérlő.

3. az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának

feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.) szám,ű Budapest Józsefuaľos onkormányzati
rendęlet 17. $ (5) c) pontja aIapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú
kcjtelezettségvźilaIő ny1|atkozatmegtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|4. április 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014.05. 13-án a bérleti szerződés megkłitésre
kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil., Népszínhdz u. 39-4l. szóm alatti ingatlannal kapcsolatos
peľben fellebbezési jog lemondds ára

36|.ĺ2014. (IV.10.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuarosi onkormanyzat felpetes és a JENEN Kft.
alpeľes kozott - a Budapest VIII., Népszínhaz v 39-4I. szźlm a|atti,35067 |tĺsz, alatli
ingatlanĺa kötött _ adásvéte|i szerződésből eredő kotbérfizetési kötelezettség teljesítésére
vonatkozóan' a Fovárosi Torvényszék 37.P.24.543l20|Il25. számí elsőfokú ité|etét

elfogadja.

2.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormanyzat feIpetes és a JENEN Kft.
alperes között - a Budapest VIII., Népszínhĺáz u. 39-4I. szźlm alattí, 35067 hrsz. alatti
ingatlanľa kötött _ adásvéte|i szerzőđésből eredő kötbéľfizetési kötelezettség teljesítésére
vonatkozóan, a Főváľosi Törvényszék 37.P.24.543l20IIl25. sztlm,ű elsőfokú ítélete
kapcsán fellebbezési j ogáró1 lemond.
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3.)

4.)

1.)

2.)

amennyiben a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmĺínyzat fe|peres és a
JENEN Kft. alperes kĺjz<jtt - a Budapest VIII., Népszínház u. 39-4|. szám a|atti,35067
hľsz. alatti ingatlanľa kötött _ adásvételi szerzodésből eľedő kötbérfizetési kötelezettség
teljesítésére vonatkozóan, a Fővárosi Töĺvényszék 37.P.24.54312011l25. számon hozott
ítélete ellen alperesi fellebbezés benffitására kerül sor, a Kisfalu Kft. az Öĺlkormányzat
képviseletében az ellenkérelemmel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat felperes és a JENEN Kft.
alperes közĺjtt _ a Budapest VIII., Népszínház u. 39-4I. szám alatti, 35067 hrsz. alatti
ingat|aĺlĺa kötött _ adásvéte|i szerzőđésből eľedő kötbéľfizetési kötelezettség teljesítéséľe
vonatkozóan, a Fővárosi Törvényszék 37.P.24.543l20I|l25. szźlmu elsőfokú ítéIetét
elfogadja, egyúttallemond a Törvényszéka|ta| meg nem íté|t2.693.829'_Ftköveteléséľől
és annak késedelmi kamatźttő|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. április 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatľĺíl értesítették a JENEN Kft-t. Diintés
az tigyben nem szĺiletett, mivel a peres eljáľás nem fejeződłitt be, mert az iigyfé|
fellebbezést nyújtott be.

Kdntoľ GlÍbor egyéni vdllalkoai bérbevételi kérelme a Budapest Wn. Déri Miksa u.
16. szúm alatti iires önkormdnyzati helyiség vonatkozdsdban

362120|4. (Iv.10.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájárul a Budapest vIII.'35021lN22 he|ytajzi szĺĺmon nyilvantaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII.,Déri Mĺksa u. 1'6. szám a|att ta|á|hatő, 17 m2 alaptertiletiĺ, üres,
önkormányzati fulajdonú, utcai bejáratű, földszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahoz határozott időtaľtamĺa, 2019. decembeľ 31-ig Kántor Gáboľ egyéni
vállalkozó tészére, raktár cé|jfua, t7.333,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és
kiilönszolg źitatásí díj ak ös szegen.

a béľleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmányzatfulajdonában álló nem
lakás céljaĺa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuáľosi onkormányzatí renđelet 14. $ (2) bekezdése a\apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírását vźi|alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđo: 20I 4. ápľilis 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfé|
rendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem ki'tt'tt
nem igényelt.

20|4.04. 15-én írásban értesítve, de a
bérleti szerződ'ést, további intézkedést
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A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvdny bérleti szerződésének hosszubbítdsi
kérelme a Budapest WII., Baross u. 28. szdm alatti ĺires önkormányzati tulajdonú

h ely is é g v o n at ko zĺÍs ób an

363 l20I4. (Iv. 1 0.) sz. Yáros gazdálko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

|,) hozzójárul aBudapest VI[.,36739t0tN4he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest YIII.,Baross u. 28. szám a\atti, l74 m2 alapterületű, utcai bejáratu, füldszinti nem

lakás célú helyiségre a bérleti szerzodés megkotéséhez, egy év hatźtrozott iďőtartamra a

Magyar Emberi Jogvédő Ktizpont Alapítvány irodai, szociális tevékenységhez kapcsolódó

adminisztrációs feladatok ellátásáľa, egészségiigyi szolgáltatásokĺa, kulturális és rehabilitációs
programok céIjárakedvezményes, 29.580,- Ft/hó + Afa bérleti díjon.

2.) az 1.) pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy a bérlő koteles a honlapjan, sajtó

megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzatottámogatóként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasznźÄatot igénylő eseményekľől (ťogadóóra, gyúlés,

renđezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Béľbeadót táj éko ztatní, meghívót ktildeni.

b) minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évľe vonatkoző sza|<ĺrlai tervét,

amelyből kiderül' hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a

béľleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá\a

Józsefuaľos és a józsefuárosi lakosok éľdekeit.
c) minden év május 3I. napjáig benyújtani az e|őző éves tevékenységéľől szőIő, az

onkormányzatá|ta|meghatározotttartalmúszakmaibeszámolóját.
d) a helyiségben az aIapszabáIyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedélyezett tevékenysé get fo lyamato san folytatni.

3.) a szakmai terv és a szakmai besztlmoló értékelésére és elfogadásaľa a hatáskörrel

ľendelkező bizottság (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskĺjrľel

rendelkező bizot1stq a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíj az adott évre is érvényben maľad.

4.) amennyiben a bérlő a fenti kĺjtelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakĺnai terve,

szakmai beszámolój a alapjźn nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább ľészben

Józsefuaľos érđekében végzi,iĘy a béľleti díj az éľintett év januaĺ I.napjźltőI,aza|đ<or
érvényes szabályok szerint kiszámított béľleti díjnak megfelelő összeg + infláció értékre

emelkedik. Amennyiben a bérlő sza|<nai teľve vagy beszámolój a a|apjtnbizoĺyított, hogy
tevékenységét csak ľészben végezte Józsefuaros éľdekében, úgy a béľleti dija a nem lakás

célú helyiségek bérleti díjának megállapításáról szőIő 24812013. (VI.19') szttmiĺ

Képviselő-testületi határozat 26. pontjában meghatározott eggyel magasabb kategóriába

soľolt bérleti díjľa emelkedik.

5.) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában álló nem

lakás céljaľa szo|gźiő helyisé.gek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szźĺrńBudapest Józsefuárosi Önkormanyzatirenđelet 14. $ (2)bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján

kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvźůIalási nyilatkozat alttíľtlsát vállalja a leendő

bérlő.
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. április 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az iigyfél 2014.04. |2-én ĺrásban éľtesítve, majd a
béľleti szerződés2014.05.28-án megkłitésľe keľiilt. További ĺntézkedést nem igényel.

A Calapet l(ft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Szerdahelyi u. 16. szdm
alatti íires, önkoľmúnyzati tulajdonú nem lakds célĺi helyiségre

36412014. (Iv.10.) sz. Városgazd,á|kodátsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

7.) hozzájáľul a35137l0lV4helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest Vlll.,Szerdahelyi u.
16. szám a|att ta|á|hatő, |7 m" alapterületű, üres' önkormányzati tulajdonú, utcai bejnatu
ftjldszinti helyiség bérbeadásához hatátozatlan időre, 30 napos felmondással a Calapet
I(Ít. részéte, ruktźr cé|jáĺa,13.034,- F.t/hó + Áfa béľleti + közüzęmi- és kĺilönszolgáltatási
díjak összegen.

2.) abér|eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeirol szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźrnű Budapest Józsefuárosi onkormanyzati rende|et 14' $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezďése a|apjźn
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat alźtirását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. április 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 05. 07-én a béľletĺ szerződés megkiitésľe
keľült. További intézkedést nem ĺgényel.
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Jóhír Józsefvĺźrosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhaszníl NonproJit Kft.
üzleti terve

365 lf014. (Iv. 1 0.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházoÍt hatáskörében eljárva, mint a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ KözhasznúNonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogađja az előterjesztés 1. mellékletét képező, a JőHír
Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznu Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti tervét.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. április 10.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A dtintés
további intézkedést nem igényelt.

Pdlydzat eredményének megdllapítósa és ťlj plÍlylÍzati kiíľlźs oz Úi Teleki téri piac 13
j el úí íizlet h asznosítds dr a

3 66 t 201 4. (IV. 1 0.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dálsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt' hogy

\. a 26812014. (III.17.) számuhatźrozattal elfogadott pá|yázati felhívást eredménýelennek
nyilvĺánítja, tekintettel aľľa, hogy apźiyźnatí felhívásban megjelölt hatríľidőig páIytzatnem
érkęzett.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. április 1 0.

2. e|fogaď1a az elóterjesztés mellékletét képező pźiyźz;atí felhívást a J3 jelű tiľes üzlethelyiség
haszno sítására vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: f0I4. április 10.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat2. pontja szerinti pá|yázati felhívás
honlapon történő megjelentetéséľől.

Felelős: polgármesteľ
}Jatáriđő: f0I4. április 10.
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A Jrizsefuárosi Ktizterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgá|at tájékoztatása
alapján: Az első páůyázzti kiírást (26812014.) 2014.03.17-én fogadta el a VPB, másnap
2014.03.18-án kiírásra keriilt. A beadási határidő 2014.03.24. - 10.00 óľa volt, de
hatáľidőľe nem érkezett érvényes pá|yázat.
A második páiyázati kiíľás (366120|,4.) 2014.04.Í0-én tłiľtént,2014.04.16. . 10.00 ĺíľa volt
a beadási határid'ő.
Egy érvényes pá|yánat keľült beadásra a Divon De Paľis Kft. részéľől. A pá|yázat
bontásáľa, illetve az eredményt megállapítĺí YPB ülésre20|4.04.17.én keľült sor.

ravaslat a Juharos Ügyvédi lľoda tandcsadói tevékenységének 2014. mdrcius havi
t e Ij es íté s ig azo llźs úľ a

36712014. (Iv.10.) sz. Városgazd,áikodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerzódés teljesítés
igazo|ástú.20l4. maĺcius 1-jétől 2014. március 31-ig terjedó időszak'ra.

2. fe|k&i a polgármesteľt a hatźnozat l. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aláírásfua.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2014. április 25.

A Szervezésĺ ós Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a Juhaľos Ügyvédi iroda részére
a telj esítésigazolás a|áírása megtiiľtént.

Javaslat Teszdľsz KlÍľoly tandcsadói tevékenységének 2014. mdrcius havi teljesítés
igazollÍsúľa

368ĺ20|4. (Iv.10.) sz. Váľosgazd,á|kodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározatz
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. javasolja elfogadásra aTęszáĺsz Karollyal kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|tsát
2014. maľcius Ĺ-jétő|2014. máľcius 3l-ig terjedő iđosza]<ra.

2. felkéri a polgármestert a hatáłozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolts a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 201 4. április 25.

A Szer"vezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Teszáľsz Károly részére a
telj esítésig azo|ás a|áłír ása m egtii ľtént.
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Iavaslat Harkóly Gyöngyi tanúcsadói tevékenységének 2014. mdrcius havi teljesítés
igazollÍsóra

3 69 l20 | 4. (Iv. 1 0.) sz. Város g azdáůko dálsi és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartĺĺzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy d<int, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Harkály Gyöngyivel kötott megbízási szerződés teljesítés igazolását
2014. március 1-jétől 2014. március 31-ig teľjedő idoszakĺa.

2. felkéľi a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás a|źirásźľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. április 25.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Harkály Gyiingyi részére a
telj es ítés i g azolLás a|áír ása m egtti rtént.

A Budapest, Wru. keriilet Rdkliczi út ...... ... szdm alatti,ingatlanra
vonatkoaÍ elővúsdrlúsi jogľlil való lemondús ZART tILEs

37 1 | 201 4. (Iv. 1 7.) sz. Váro s g azdá.Jiko đáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, Fővaľos VIII. kerület
Józsefüarosi onkormanyzat a . hĺsz-ú, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi út

szźtm alatt ta|á|hatő 76 m2 alapteľĹiletű ingatlan tekintetében, továbbá a

11.750.000.-Ft-os véte|źr ismeretében, H. F. L. eladő, továbbá K. J. vevő közott 2014.

maľcius 05-én kötött adásvételi szęrzőđéshez kapcsolódó elővásarlási jogával nem kíván élni.

Felelos: Polgármester
Határído: 201 4. április 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztá|y Gazdállkodásĺ lroda tájékoztatásl
alapján: A kéľelmezőt éľtesítették a dtintésľől.

Javaslat a ,,Budapest WII. Hungdria krt. 2-4. iuĺÁV lalĺótelep elektromos hdlózat és

közvillÍgítĺÍs felújítds,, tdrgyĺ1 közbeszerzési eljdrds eredmĺlnyének megúIlapí.tlÍsdľa
zÁnr tjĺrs

37 2 | 201 4. (IV. 1 7.) sz. Váľo s g azdáľ.ko dźlsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 
',Budapest, 

V[I. Hungária krt. f-4. ve.v
lakótelep elektľomos há|őzat és kĺizvilágítás felújítás'' táľgyú kozbeszeĺzési eljárásban úgy
dĺint, hogy az előterjesztés mellék|etétképezőBirá|őbizottság bírźiataa|apján
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2.

I. az alábbi aján|attevók ajtn|ata a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontjara tgkintettel éľvénýelen:
Inter RemizPhxz Epítőipari és Logisztikai Szolgáltató Kft. és az Alomszeľ Szolgáltató és
Keľeskedelmi Kft. aján|attevő aján|ata (nem nyújtott be hiánypótlást, ezá|tal a szerzőďés
teljesítésére való alkalmassága nem á||apíthatő meg);
Thermo-dizayn Kft. (ajĺĺnlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, ęzáIta| a szeĺződés
teljesítésére való alkalmassága nem á|Iapíthatő meg, továbbá nem á||apithatő meg, hogy
kizárő ok hatálya a|att á||-e);

Kábel Team Kft. - Kalipron Kft. kĺjzös aján|attevok (ajanlattevő nem adta meg a Kbt. 69.$
(1) bekezdése szerinti indokolást, melyľe a Kbt. 69.$ (3) bekezdése a|apjtn köteles lett
volna, íey nem ti|apithatő ffieg, hogy ajánlata összeegyeztethető-e a gazdaságí
ésszenĺséggel).

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2014. április 1 7.

az alźlbbi ajánlattevők ajźtn|ata érvényes, mivel az megfelel a felhívásban,
dokumentációban, Kbt-ben és vonatko ző egy éb jogszabályokban foglaltaknak :

Észak-budai ZÍt.,
SAG HungtuiaKft.,
Fabľicom Electrical-Pvv Kft .,

EH-SZER Energetikai és Távközlési Hźiőzatépítő és Szeľelő Kft. - EL-MU Szolg.
Elektľomos Műszaki Szolgáltató Kft. közös ajanlattevők.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. április 17.

a l efo l yatott kö zb e sze r zési e|j ár źls ere dménye s.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: 2014. április 1 7.

4. a) az eIjárás nyertese a Fabricom Electrical-Pvv Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út
206.), mivel az tĺsszességében legelőnyösebb érvényes ajźĺl7atot adta, ajźnlata a
ľendelkezéséľe álló fedezeten belül van, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á11

kiztrő ok hatálya a|att.
Elfogadott ajźn|at: taľtalékkeret nélküli nettó válla|kozői díj (HUF) 2l.528.078 Foľint
(11.116.843 Ft + I0.4II.235 FĐ. Teljesítési hatríriđő (a szerzodéskötéstől szźtmitva
napokban megadva, maximum 90 nap) 80 nap.
b) a nyeľtes ajanlatot ktjvető legkedvezőbb ajanlatot tevő az EH-SZER Energetikai és
Távközlési HáIőzatépítő és Szerelő Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálman út l3.) és az
EL-MŰ Szolg. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út l1.)
kĺjzĺjs ajánlattevók, mivel a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tették, az
ajánLat a renđelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerzodés teljesítéséľe és nem
áIlkĺzźľrő ok hatálya alatt.
Elfogadott aján|at: tartalékkeret nélküli nettó válla|kozői díj (HUF) 24.757.395 Forint.
Teljesítési határido (a szerződéskötéStől szálnítva napokban megadva, maximum 90 nap)
90 nap.

a
J.
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. ápľilis 17.

A' Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjáni az Ész.Keľ Kft. intézked'ett az ajánlatok
bírá|atára vonatkoző összegczós mcgkiildósérőI. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szeľződés aláírásra keľtilt, a kivitelező 

^z 
építési beruházást szerződésszeriĺen

megkezdte. Äz e|járáls eredményéľől szólĺi tájékoztatő a 2014154 számrĺ Kiizbeszeľzési
Eľtesítőben, a 8059/20 1 4 iktatós zámon megi elent.

Javaslat útkdrral kapcsolatos kdrtérítési igény ľendezésére ZÁRT Üĺrs

37 3 ĺ20 14. (Iv. 1 7.) sz. Vá ro s g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzájźrul a}lhoz, hogl az onkormźnyzat 96001107910640800 kĺitvényszĺĺmú
biztosítás I.4.1. sz. ,,Altalános felelősség biztosítás'' a|apjźn _ az túkáľtérítési
eIoirźnyzatteľhére - P. M. tulajdonában lévő . ... frsz-ú gépjármiĺben keletkezett
kánal kapcsolatban felmerü|t és az onkormanyzatot terhelő 50.000.-Ft önĺész cisszege

megfizetésľe keľĺ.iljön a káľosult ľészére. A kifizetés feltétele, olyan egyezség
megkötése, amelyben P. M. nyilatkozik aruőI, hogy a kártérítés megťrzetésével

egyidejűleg lemond minden további kĺírtérítési igényéről az ÖnkoľmanyzatÍal
szemben.

Felelős: Polgármester, Józsefuaľosi Közteriilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gźiat
igazgatőja

Hataľidő: 2014. április 30.

A Józsefuárosi Ktizterĺilet.feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: Az ĺigyfélleI. az egyezség megktitése megtiirtént, további intézkedésre, kiÍizetésre

^,-ioyug,t 
felteľjesztették a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály felé. A

teljesítéľigazo|ás elkészítése megttirtént, majd a PénziigyÍ Ügyosztályľa leadásra keľiilt.

A Pénzügyi tigyosztáily tá.j,ékoztatása alapján: 2014. 06.26-án a károsult részére a
kártérítés megfizetésre került.

Budapest WII. Tolnai utca 2]. szdm alatti, glźzszolgdltatds nélkiil maradt
önkormdnyzati lakóépiiletbe visszaköltözijtt lakók többlet közműĺ ki)Itségeinek

megtérítése zÁnr Üĺns

37 4 12014. (Iv. 1 7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(9 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos utca 2I' szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben f0I3. november 28-án
keletkezett tűzeset kapcsán történő, gázkizźtrásból eľedően, B. Gy., mint bérlő által bérelt,
természetben a Budapest, V[I. Tolnai Lajos u. 27. ... alatt ta|źihatő, önkormányzati
tulajdonú béľlakás elektľomos fiités miatt keletkezett közuzemi többletköltségből eredőek
kárźú , abérlő és az onkormáĺyzatkozött megkötött egyezség a|apjánbruttó 150.514'- Ft
összegen megtéríti. A kiťrzetendő összegből le kell vonni a bér|ó lakbér és egyéb
kĹil<inszolgźitatási đíjhrtozásźnak összegét, amely f0I4.03.31-ig bruttó 7.973-Ft. A
kifizetés fęďezetére az onkormánvzat 2014. évi kĺjltsésvetésében 11602. cím
Áĺamszolgáltatással kapcsolatos kiadások e|őíráĺyzata.
az I. pontban megjelcilt elektromos közműdíj kompenzźrciő kiťlzetésének feltétele, hogy
B. Gy. bérlő nyilatkozik arľőlr, az 1. pontban foglalt megállapodásban megjelölt összeg
megfizetésével egyidejiĺleg lemond minden további kártérítési és egyéb igény&ő| az
onkoľmanyzattal szemben.
az 1. pontban megjelölt egyezségben vállalt bérleti díj kompenzáció kifizetésének
feltétele, hogy B. Gy. mint bér|ő ígazolja a teľmészetben a Budapest, VI[. Tolnai Lajos
utca 2l. szźlm alatti önkormányzati tŮIajđonú épület gáze||átźsának helyreállítása miatt
elektromos készĺilékek hasznźiata miatt keletkezett többletköltségeit.
fę|hatalmazza aKisfalu Kft-t az |. pontban meghatározott egyezség megkötésére és az
onkormanyzat nevében ttjrténő aláirására, melynek péĺuugyi fedezete a 1. pontban
megjelolt cím kiadási oldalán biztosított.

Fe lelő s : po l gárme ster, Ki s falu Kft . ügyve zeto igazgatőj a

Hattridő..Z0 1 4. április 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatban leírt feladatok elvégzésre kerůiltek,
az iisszeg utalása megtiirtént.

Javaslat ,,VúIlalkozlÍsi szerződés keľetében a Polgĺtrmesteri Hivatalban vizesblokk
felújítdsa" túrgyú kt)zbeszerzési eljdrús eredmény összegezésének módosítdsa

37 5 12014. (IV. 1 7.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keretében a
Polgármesteri Hivataĺban vizesblokk felújítósa,, tźxgý kozbeszerzési eljaĺásban úgy dönt,

hogy

t. az Ész-KER Kft. határozat mę||ékletét képező javaslata a|apjan a 384l2OI4. (Iv.10.)
számílYźtrosgazdálkodási és PérrzügyiBizottsághatźlrozatát módosítja az a|tlbbiak szeľint:

a) az E-Builder Kft., az Aľttech Kft.' a Gold-Block Hungary Kft., a Precíz
Epĺiletgépészeti, Epítészeti Szolgá|tatő Kft., a Nodech Kft'., az Immo Szerviz Kft., a
Varépker Kft.., az xuad Epszer Kft. ajánlata érvényes, megfelel a felhívásban'
dokumentációban és a Kbt-ben foglalt előírásoknak' nem á|| kizałő ok hatálya alatt és

alkalmas a szerzodés teljesítésére. Ezen ajźn|attevok ď1án|ata a rendelkezésrę á||ő
fedezeten belül van.

2.

a
J.

4.
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Felelős: jegyző
Határidő: 2014. április 17.

b) azÉp_IJzBau Kft. ajánlataa Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja a|apjźnéľvénytelen.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2014. ápľilis 17.

c) a lefolytatottkozbeszetzési eljárás eredményes.

Felelős: jegyző
Hatáĺiďó 2014. április 1 7.

d) kozbeszerzési eljáľás nyertese az Arkád Epszer Kft. (székhely: 1067 Budapest,
Podmaniczky u. 57. II|I4.), mivel a legalacsonyabb ĺisszegiĺ ellenszolgáltatást
tartalmaző érvényes ajáriatot tette, nem źi| kizárő ok hatálya alatt és alkalmas a
szer zo dés telj e s íté sére. E l fo gado tt aj arlati étr a nettő I 3 . 692. I 1 4 Ft.

A nyeľtes ď1ánlatot ktjvető legkedvezőbb aján|attevo az Aľttech Kft. (székhely: 1039

Budapest, Góbé u. 19.), mint a második legalacsonyabb ellęnszolgáltatást larta|maző

érvényes ajźn|atot tevő. Nem á|| kizarő ok hattllya alatt, alkalmas a szerzódés
te lj e s íté s ére. E l fo gado tt. aj áł.iati ár a nettő | 5 .28 0 .20 4 F t.

Felelős: jegyző
Hatźlridó : 2014. április 1 7.

2. ahatározat I. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľen keresztiil azEIZ-KER Kft.-t, hogy
gondoskodjon a kozbeszerzési eljárás osszegezésének módosítására vonatkozó
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. ápľilis 17.

A Jegyzői Kabinet Belső Eltátásĺ Iľoda tájékoztatása alapján: az Ész-Ker Kft.
intézkedett az aján|astok bírálatáľa vonatkoző ősszegzés mĺídosításáľól 2014. április 17-
én. A nyeľtes ajánlattevővel a váI|alkozási szerződés aláíľásľa kerĺilet. A tájékoztatő az
eljárás eredményéľől a Kiizbeszeľzési Ertesítőben2014. május 26-án megielent.
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Javaslat a ,,Józsefvórosi Egészségiigyi szolgdlat komplexfejlesztése keretében
kivitelezési munkdk elvégzése vdllalkozlÍsi szerződés keľetében a RMOP- 4-3.2/A-13-

2 0 1 3. 0 0 0 1 azo no s ító s zdm ú p r oj e kt s oľ dn'' túrgy íłkti zb es zerzé s i elj dr ds
megindíÍtísdro

37612014. (Iv.17.) sz. Városgazd,áikodálsi és Pénziigyi Bizottságbatározata
(8 igen' 0 nem, Í tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Iőzsefvárosi Egészségtigyi szolgttlat komplex
fejlesztése keľetében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szetződés keľetében a
KMOP- 4-3.2lA.I3-2013-0001 azonosító szźlmű projekt soľán'' tárgyu kozbeszerzési
eljárásban úgy dĺint, hogy a

1. akozbeszerzésekľől sző|ő2011. évi CVn. törvény 121. $ (1) bekezdésében foglalt,
hirdetmény kozzététeIével induló targyalásos eljárást folyat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201,4. április 17.

2. elfogadja az előterjesńés2. szźlmu mellékletét képező eljĺáľást megindító felhívást, a 3.
számu mellékletét képező ajánlattéte|i felhívást és dokumeĺtáciőt, valamint a 4. számu
mellékletét képező kiegészítő iratokat és ismertetőt.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. ápľilis 1 7.

A Polgáľmesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A közbeszerzési dokumentáció eljáľó
hatóság á|tali előzetes ellenőrzése zajlik.

Javaslat ,,VlÍllalkozlÍsi szerződés keretłlben a Budapest, Wn. Hungdľia krt. 2-4.
MzÍV lakótelep ví7- és csatoľnahálózatfetújítúsa,, túrgyú közbeszeľzési eljdrás

megindítlÍsúra

37 7 ĺ20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Váľo s g azdá.Jko dásĺ és Pénzůi gyi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazattal)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozźsi szetzodés keretében a Budapest,
VIII. Hungárialłt,2-4.}l4łv lakótelep viz- és csatornahá|őzatfeliljítás,, tźrgyuközbeszerzési
eljárásban úgy dĺint, hogy a

|. a kozbeszeľzésekľől szóló 2011. évi CVII. Törvény 12l.$.(1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljáľásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folýat le.

Felelős: polgármester
Határidó : 201 4. április 1 7.

2. e|fogadja az eloterjesztés 2. szźtmű mellékletét képezi5 aján|attételi felhívást és a 3. szźlmíl
mellékletétképezoaján|attételidokumentáciőt.
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Felelős: polgármesteľ
Határido: f014. ápriLis 17 .

A diintés végrehajtá sát v égző szerv ezeti egység: J egyzői Kabinet, Bsz-rnn Kft. az Esz-
Ker Kft. intézkedett a kłizbeszerzési eljárást indító felhĺvás megielentetéséről, mely a

2014t4g számú Kőzbeszerzési Éľtesítőben, a 750Il20I4 iktatószámon megielent.

Javaslat Budapest, JózsefvĺÍros Magdolna negyed program III. önkormdnyzati
bérhdzfelĺ:ljí'tlÍs kivitelezése KeretmegdllapodlÍsos eljdrds mdsodik szakasz

,, VĺÍllalkozĺÍsi szerződés keretében B udap est, Jóa efv dr o s M ag do lna negyed pr ogram
III. tjnkormdnyzati b éľh órtlúj í'tlźs kivitelezés e 3. r ész,'

,, VlźllalkozlÍsi s zerződés keretéb en B udap est, Jóa efv dros Mag dolna negy ed pr ogr am
III. önkormdny zati bér h d4fel új í.tds kivitelezés e 6. rés z',

er e dmény ének meg dllap ítlźs dr a

378ĺ2014. (IV.17.) sz. Váľosgazdá,Jkodálsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(7 igen,,0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

I. A Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottság a ,,Vdllalkozási szerződés keretében
Budapest, Jóuefváros Magdolna negyed program III. iinkormdnyzati bérhdzfelújítds
kivitelezése 3. rész,, tárgyúlkőzbeszerzési eljárásban úgy diint, hogy

1. aMAGDOLNA NEGYED 20i3 KONZORCIUM (Konzorcium vezető: West Hungáľia
Bau Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u.1 Konzorciumi tag:

Épren Zft.II12 Budapest, Németvölgyi út 146.) aján|ata érvényes.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2014. ápľilis 17.

2. a |efo|yatott közbe szerzési elj aľás eredményes.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. április 17.

3. a kozbeszerzési eljaľás nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzoľcium vezető: West Hungáĺia Bau Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy
Venđel Park, Huber u.1 Konzorciumi tag: EPKARZrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út

146.) mint - a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel - egyetlen ajźn|attéteke

felkéľt gazđasági szereplő, aki a keretmegállapođásban és konzultációs felhívásban
foglaltaknak megfelelő, érvényes aj ánlatot tett.

Elfogadott ajźnlata aján|ati ár nettó 266.27I.986 Ft, a regisztrált tartós álláskeľesők

bevonásának mértéke 280 fő*munkanap (2fő*|40 munkanap).

Felelős: polgrírmester
Hataľiđő: 2014. április 17.
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II. A VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,Vttllalkozúsi szerződés keretében
Budapest, Jóuefvdros Magdolna negyed pľogram III. iinkormányzati bérhdzfelújítds
kivitelezése 6. rész,' tárgyÍlkőzbeszerzési eljárásban úgy diint, hogy

1. aMAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezeto: West Hungaria
Bau Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy VendelPark, Huber u.l Konzorciumitag:
trPI(AR Zft.1I12 Budapest, Nénletvtilgyi út 146.) ajánlal,a éľvélryes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014' ápľilis 1 7.

2. a |efolytatott közbe szerzési elj arás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. április 1 7.

3. a kozbeszerzési eljárás nyeľtese a MAGDoLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzorcium vezető: West Hungária Bau Épit(5ipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy
Vendel Paľk, Hubęr u.l Konzorciumi tag: EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út
146.) mint - a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyetlen aján|attételte
felkéľt gazđasági szereplő' aki a keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban
fo gl altaknak m e gfelelő, érvénye s aj án|atot tett.
Elfogadott ajźln|ata: aján|ati ár nettő 142.367.687 Ft, a regisztrá|t taľtós álláskeľesők
bevonásának ménéke 140 fo*munkanap (lfo*140 munkanap).

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I 4. április 1 7.

A Polgármesterĺ Kabĺnet tájékoztatása alapján: A vállalkozási szeľződésekzDĹ4. ápľi|is
23 -án a|áír ásr a keľii ltek.

K ii zt e r iil et- h as zn dl at i kér e Im e k e I b ír úl ds q ki e g é s zít és

380 l 20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Város g azd,á.Iko dási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság úgy diint, hogy kłizterĺilet-használati
hozzájárulást ad - díjmentességgel - az a|álbbi ügyben:

Köztenilet -haszná|ő, kére|mezo : Kaposvári Keľesztény Ktiziisség
(7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.)

Köztertilet-haszntiatideje: 2014.április 17.
Közteľiilet-haszná|atcé|ja: Kultuľális rendezvény (pantomim műsor)
Közterület-hasznźiathelye: Corvinkĺiz, CorvinSétány
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 20m2
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. ápľilis 17.

A Vagyongazdálkodási és [Jzeme|tetési Ügyosztáůy Gazd,állkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A közteriilet-használati engedéIy kiadásra keriilt.

38112014. (Iv.17.) sz. Városgazdá./.kodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság t'igy dtĺnt, hogy közterĺilet-haszná|ati
hozzájárulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteni1et-hasznáIő,kérelmező: Epkar Zrt.
(II49 Budapest, Egressy út 28-30.)

Ktjzteľiilet-hasznáIatideje: 2014.április 2I.-2014.jú1ius 31.

Kcjztertilet-hasznáIat céIja: építési munkaterület
Közteľtilet-haszná|at helye: Magdolna u. 47.
KözterĹilet-haszĺá|atnagysága: 39m"

Felelős:polgármesteľ
Határiďő: 201 4. ápľilis 1 7.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztá|y Gazdállkodási Iroda táiékoztatása
alapján: A ktizteľület.használati engedély kiadásra keľiilt.

382 ĺ 201 4. (IV. 1 7.) sz. Vá ros gazd áIkodás i és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint, hogy ktizteľület.használati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszntiő,k&e|mezó: F4kar Zrt.
(II49 Budapest, Egľessy út 28.30.)

Köztertilet-hasznźiatideje: 2014.április 21.-2014.július 31.

KözteľĹilet-haszĺá|at céIja: építési munkaterĹilet
Közterület-haszná|athelye: Dankó u. 16.

Kĺjztenilet-hasznáIatnagysága: 44m2

Felelős:polgármester
Hataľidő: 2014. ápri|is 17.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án : A kiizterÍilet-használati engedély kiadásľa került.
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383 120Í4. (Iv.l 7.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkod,ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kiizterület-használati
hozzájárulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Kö ztertil et -hasznéiő . kérelmező :

Kö zterĹil et -hasznáIat idej e :

Köztenil et -haszná|at cé|j a:

Kö ztenil et-hasznáIat he lye :

Közterül et-haszná|at nagys á ga :

Felelős:po1gármester
Határidő: 2014. április 1 7.

Közterület -hasznźiat idej e :

Kcj zterül et -haszná|at c éIj a:

pkar Zrt.
(II49 Budapest, Egľessy út 28-30.)
2014. április 2|.-2014.július 31.
építési munkateľĹilet
Dobozi u.23.
IO2mz

É)

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján : A ktizteľület.használati engedély kĺadásra keľiilt.

38412014. (IV.17.) sz. Váľosgazd'á|kod'átsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodásĺ és PénzÍigyi Bĺzottság úgy diint, hogy ktizteľiilet-használati
hozzájárulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Kĺjzteľület-haszntiő,kére|mező: F;pkar Zrt.
(1149 Budapest, Egressy út 28-30.)
20|4. április 2I.-zlI4.július 31.
építési munkaterĹilet

KözterĹilet-haszĺźiathelye: Szerdahelyi u. 13.

Ktiztenilet-hasznáIatnagysága: 82m.

Felelős:polgáľmester
Hataľidő: 20|4. április 17.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazd,álkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A kiizterület.hasznáIati engedély kiadásra keľült.

385 l20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Váro s g azdáiko dási és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság t'igy dtint, hogy ktizteľiilet.használati
hozzájáralást ad _ díjmentességgel - az alá.}bi ügyben:
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Közteľü1et-hasznźĺ|ő,kérelmező: Társasház Teleki tér 4.
(1086 Budapest, Teleki tér 4.)

KözteľĹilet-haszná,|at ideje: 2014. április 17 .-2014. október 15.

KöZterület-haszntiatcé|ja: építésimunkaterület (áIIványozás'konténer)
Közteľület-hasznáIatnagysága: If) m"
KözterĹilet-hasznáIat helye: Teleki tér 4.

Felelős:polgármester
Hataĺidő: 2014. április 17.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján: A ktizterĺilet-használati engedély kiadásra került.

3861201'4. (IV.17.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Teleki tér 4.

Társasházktjzterület hasznáIatźi építési munkaterület céljából 2014. marcius 31-től április 16-

ig.

Felelős:polgármester
Határidő: 2014. április 17.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: További ĺntézkedést nem igényelt.

Szdn dé knyilatkozat S zenes Iv dn emlékkoncert megrendezés é h ez

387 ĺ20 t 4. (Iv. 1 7.) sz. Váľo s gazd álkodás i és P énziigyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az esemény kulturális jellegére
való tekintettel támogatja a Szenes Művészeti Kft. által megrendezésre kerülő ingyenes
Szenes Iván emlékkoncert szewezését a Rezső téreĺ 2014 oszén, me|yhez díjmentes
kdztertilet-haszná|ati hozzájáru|ást ad, amennyiben a kéľelem a Rendeletben meghatározotÍ.

módon kerülbeadásľa.

Felelős:polgármester
Hatáĺido'ZO I 4. áprl|is 17 .

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztá,|y Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án : A kéľelme ző tájékoztatása me gtii rtént.
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Teleki téri piac béľlői kérelmeinek elbírdldsa

388120Í4. (Iv.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsá'ghatározata
(8 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy diint' hogy

1 . hozzájtlru| a Teleki téri piacon |évő L2 jelű tizlethelyiség albéľletbe adásźů:roz a bérleti
díj másfélszeľesének összegében a Multisms Szo1gáltató és Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1038 Bp., obor u. I4., cégsegyzékszám: 01 09 993461, adőszźtrn:
24163534-2-4|) részéľe nyers élelmiszer árusítás üzletkĺjrön belül kenyér- és pékáru,
stitőipaľi teľmék, cukľászati készítmény, édesipaľi tęrmék termékkcjľ éĺtékesítése
célj ából 20I 4. május 1 0. napj átó|, azzal, hogy
a) a béľleti szerzódés megszűnése esetén az a|bér|o a helyiséget csereelhelyezés és

pénzbe|í térítés nélktil kĺjteles kiĹiríteni.
b) ha a béľleti szerződés a bérlő ha|á|a miatt szűnik meg, az albérlo a bérleti

j o gviszony fo|ýatásár a nem j o gosult.
c) az a|bér|okozjegyző előtt egyoldalú ktltelezettségvźi|aló nyilatkozatot tesz.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2014. ápľilis 17.

2. hozzźĄźru| a Telęki téri piacon lévo J2je1ű iizlethelyiség albérletbe adź.sźlhoz a bérleti
díj másfelszeresének összegében Csepregi Mihály egyéni v á|Ia|koző (széh'hely : 21 43
Kistarcsa, ErdeiF. u. 30., nyilvántaľtási szám: 2025588) részére 20|4. május 10.
napjźtőI, azza|,hogy
a) a bérleti szeruódés megszűnése esetén az a|bér|o a helyiséget csereelhelyezés és

pénzbe|i térítés nélkül kciteles kiüríteni.
b) ha a bérleti szerzőđés a bérlő halrźia miatt szűnik meg, az a|bér|ő a bérleti

j o gviszony fol1rtatásáĺ a nem j o go sult.
c) aza|bér|okozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatottesz.

Felelős:polgáľmester
Hatáĺiđő :201 4. áprilís 17 .

3. tudomásul veszi Borsos Géza egyéni vá||a|koző és a Batta-Pa|etla Kft. (székhe|y: 2440
Szźnha|ombatta, Fogoly u. 64., cégegyzékszám: 13 09 169053, adőszám:
24871633213) vonatkozásában a jogutódlást, egyben a továbbiakban elismeri azF je|u

keľeskedelmi blokkban ta|á|hatő üzlethelyiség béľlőjeként a Batta- Paletta Kft-t.

Felelős:polgáľmester
Hattttídő:Z0 1 4. április 1 7.

4. hozzájáru| a Hl jelű üzlethelyiségben folytatott nyers élelmiszer arusítás üzletkör
zöldség-gyimölcs kiskereskedés teľmékkör egyéb üzletkörré történő módosításiíhoz.

Felelős:polgármester
Határido:20 1 4. április 1 7.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján: A bérleti szerződések módosítása megtiirtént.

A Teleki téri piac J3 jelíĺ iizlethelyiség pdlyózat eredményének

389/20|4. (Iv.17.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(8 igen, 0 nem, ,l' Í.artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l. a 366lf0l4. (IV. 10.) számu határozat{al elfogadott J3 jeliĺ üľes üzlethelyiség
hasznosításáľa vonatko ző pá|yázati elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős:polgármesteľ
Hatźtridő :20 I 4. ápri|is 17 .

2. aptiyázat nyertese a Divon de Paľis Kft. (szélĺhely: 1093 Budapest, Csamok tér 5.I/7.,
adőszám: 1'23 89 I 88 -2- 4 I, cé gs e gy zékszźlm: 0 1 0 9 67 3 0 43) aj źnlattev ő.

Felelős:polgármesteľ

3. felkéri a polgármesteľt, hogy gonđoskodjon a bérleti szerzőđés a|áírásfuő|.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 09.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A bérleti
szerződést az Ugyosztály elkészítette, azonban a Divon de Paris Kft. visszalépett a
szeľződéskłitéstől. A b éľlem ény új b óti p á|y áztatás a szü ks éges.

Javaslat a Budapest WII, Szentkirdlyi utca szdm alatti lakdsra
v o n at ko zó e l a dds i aj dn l at m e g h o s s zab b ít lźs dr a

39 0 l 201 4. (IV. 1 7.) sz. Város g azdá.Jko đáls i és Pénzü gyi B izotts ág hatá.ľ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) a vételar és az eladási ajźn|at tekintetében fenntaľtja a 29l20I4. (I. 20.) számu
hatźIÍozatábanfoglaltakat,azazavételát,a33l20I3. (VII. 15.)önkormányzatirenđeIet19.

$ (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pontja a|apjźn, a HVT III. tertileten elhelyezkedő
komfortos lakás értékesítéséľe meghatátozottak szerint, az elkészült foľgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éľték I00 oÁ-ával megegyező ĺisszegű,
33.680.000,- Ft.
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2.) az ingatlan-nyilvántaľtásban a ......... helyrajzi számon nyilvánta^ftotĹ, természetben a
Budapest YIII. Szentkirályi utca ............ szám alatti, 749 m, alapterülettĺ lakásra
kiildött Eladási Ajánlat kapcsán az ajánlati kötöttséget, a jelen határozatről szóló éľtesítés
kézhezvételétő| szźtmított 30 nappal meghosszabbítja. Amennyiben K. M. és B. Sz. bérlők
a hatéttozat kézhezvételétő| számított 45 napon belül nem kötnek adásvételi szerzodést,
úgy vételi kér.elerrl a|apjiul, új eljárás kere|.ében, a kéľelem elbíľálásakoľ éľvényes
rendelkezések szerint van lehetőség a lakásbérlemény értékesítésére.

Felelős :Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Határidő :20 I 4. ápti|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatró| az ügyfetet értesítették 2014. ápľilis
24-én. Az aján|attal nem élt, nem ktitiittek adásvételi szerződést.

Iavas lat g ép kocs i- b edlló b éľb eadús úľ a

39|'ĺ20t4. (Iv.17.) sz. Váľosgazdáikodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazattal)

1. engedé1}'eziT. K. Y . részéte határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szźtm a|atti 35576/I llĺsz-il telken kialakított gépkocsi-beállóra, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľlęti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számt onkormlányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a béľleti
szerzóđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegú
óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) szétmű onkormanyzatirendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállalő ny1|atkozatkozjegyzői okiľatba fog|alásátő|, a
bérleti díj mértékére tekintęttel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határido : 20I 4. áptilis 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatrő|az iigyfelet éľtesítették 2014. ápľilis
28-án. Az aján|ati kiitiittség |ejárt, nem kiitłitt béľleti szerződést.

A KĺÍrpitos lpari Kft. bérleti díj feliilviagúlati és szeľződés módosítĺÍsi kéľelme a
Budapest WII. keriłlet, József krt. 43. saÍm alatti helyiség vonatkozlÍsdbon

392 l 201 4. (IV. 1 7.) sz. Váľos g azdálko dási és Pénzü gyi Bizo tts áę batár ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) hozzlźilrul a Budapest VIII. kerület, Jőzsęf Wt. 43.szám alatti 36694l0/N2 hrsz-ú,
|95 m, alapteľületű, utcai bejáratu, ťoldszinti, önkormányzati fulajdonú nem lakás célú
helyiséget béľlőKarpitos Ipaľi Kft részére a béľleti szerzodés módosításához, és a bérleti
díjanalra szerzőđésmódosítás a|áíĺásátkovető hónap első napjától200.000,- Ft/hó + Áfa
összegen történő megállapít ásához.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számll' Budapest Józsefuarosi onkormányzati rcnđelet 19. $ (3) d) pontja alapján a mát
beťlzeteÍt óvadék a jelen batáĺozat szerinti 3 havi béľleti díjnak megfelelő összegre
feltöltésre kerĹilj ön a béĺIő áItaI.

3.) az onkormźnyzat tulajdonában á11ó nem lakás céljáľa szolgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 351201,3, (VI. 20) szám,ű Budapest Józsefuaľos onkormanyzati
renđelet 19.$ (3)c) pontja alapjan abér\ő köteles a bérleti szęrzőđéstkozjegyző előtt tett

egyoldalú kötelezettsé gv á||a|ő nyilatkozattal kiegészíteni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. áprtlis 24'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľendeletben foglalt határidőn belül nem kötiitte
meg a béľleti szeľződést. További intézkedést nem igényel.

Puka Eduaľd egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Jóaef
u. 46. satm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdonĺÍ nem lakds célú helyiségekľe

vonatkozóan

393 ĺ2014. (Iv. 1 7.) sz. Váľo s gazd álko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájárul aBudapest VIII.,35044|0ĺN2 helyrajzi számon nyilvanĺaľtott, természetben a
Budapest Vlil.,József u. 46, szám alatt ta\źihatő, 32 m" alapterülehĺ, tires,

ĺinkormányzati tu\aýonú, utcai bejáratt ftjldszinti helyiség béľbeadásahoz hatfuozott
ídotartarĺra, 2019. decembeľ 31-ig Puka Eduaľd egyéni vállalkozĺí részére, ra\ďát

cé|jfua,36.000,- Ft/hó + Áfa bérleti łkijzizemĹ és kiilön szolgáItatási díjak összegen.

2.) hozzájárul aBudapest VI[.,35044|0ĺN3 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, természetben a

Budapest VIII.,József u. 46. szám a|att ta|á|hatő, 81 m, alapteľĹiletű, tires,

önkormányzati tu|Ąđonú, utcai bejźltatű floldszinti helyiség bérbeadtsźthoz hattľozott
idotartamra,2019. december 3l-ig Puka Eduard egyéni vá||a|koző részére, kávépĺirkcĺlő
és bemutatóterem cé|jźra,72.150,- Ft/hó + Áfa bérleti ł kijzizemi- és külön szo|gáItatásí

díjak ĺĺsszegen.
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3.) a bérleti szetződések megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat tulajđonában á11ó

nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számt Buđapest Józsefuáľosi onkormáĺyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3-3
havi bérleti díjnak megfelelő civadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezeÍtségvtt|lalási nyilatkozat a|áírását váI|a|ja a leendő
bérlő.

Felelős : Kisfalu Kft ugyv ezető igazgatő
Határidő :20 1 4. ápri|is 24 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a ľendeletben foglalt határidőn belül nem ktitiitte
meg a bérleti szerződ,ést. További intézkedést nem igényel.

Paueľné Goda Mórta Végrehajtói Iroda béľbevételi kérelme a Budapest WII.
keriilet, Üuĺt 66/a. szdm atatti ĺires önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlÍsdba

39 4 l20 1 4. (IV. 1 7.) sz. Váro s gazdálko dási és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazattal)

AYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzá-idrul a Budapest VIII., 36274ĺ0lN4 he|yrajzi szttmoĺ nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest vIII.,Ü[ői út 66lA. szám alatt talźihatő, 29 m2 alapterületű, iires,
önkormrínyzati tulajdonú, utcai bejźratű, fcjldszinti helyiség bérbeadásĺĺhoz határozat|an
időľe, 30 napos felmondási hataridővel, a Paueľné Goda Máľta Végľehajtói lroda
tészére, ra|<tátozás cé|jára, 27 .734,- Ft/hó + Áfa berleti -, koziizemi és kiil<jns zolgá|tatási
díjak összegen.

2.) a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szémű Budapest Józsefvarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrín
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźĺ||alási nyilatkozat a|áitźstń vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Határiđő: 201 4. április 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 05. 09-én a bérleti szerződ,és megkiitésľe
került. További intézkedést nem igénye|.

A Nívó Fodrúsz Szövetkezet óvadékJizetéstdl való eltekintési kérelme a Budapest
WII. keriilet, Baľoss u. 79., Ilizsef krt. 77-79., Rltkóczi út 75. szdm alatti helyiségek

vonatkozltsában
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395/20Í4. (IV.17.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkođás szavazatta|)

AYćłosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Baross u. ]9. szám alattí, 35533l)lN4 hrsz-u, 44 m2 alapterĹiletrĺ, Nívó
Fodrász Szövetkezet źita| béľelt helyiség bérleti szerzođés módosításával és a bérleti díj

mérséklésével kapcsolatban hozoÍt1II2OI4. (I. i3.) batározat3.) pontját az onkormtnyzat
tulajdonában ál1ó nem lakás céIjĺĺraszolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI.20.) számű ĺinkoľmányzati rendelet 14. $ (4) bekezdése alapján aza|ábbiak
szeľint módosítja:

A bérleti szerzőđések megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmányzat iilajđonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számúBudapest Józsefuárosi onkormanyzati ľendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn
1 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését,továbbźĺ a 19. $ (3) c) pontja

a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kcjtelezettségvźi|alási nyilatkozat aláirását váI|a|ja a

bérlő.

2) fenntartja alIl201r4. (I. 13.) határozat 1.) és f.) pontjában foglaltakat azzaI' hogy az

onkormanyzat tu|ajdonában á11ó nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (u. 20.) szźtmű önkormanyzati rendelet 18. $ (1)

bekezdésében foglalt béľleti szerzođés megkötésére vonatkozó határidőket jelen

határozatrőlszólóéľtesítéskézhezvételétőlkellszźmitani.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźtĺiďő :20 I 4. ápri|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľende|etben foglalt határĺdőn belül nem ki'ti'tt
béľleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

396|2014. (Iv.17.) sz. Városgazdá|kodźlsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dont, hogy:

l.) a Budapest VIII., József krt. ]9. szám a|atti,3680Il0lN3 |ltsz-u,68 m2 alapteľületú, Nívó
Foďrász Szövetkezet tllrta| bérelt helyiség bérleti szerzőđés módosításával és a bérleti díj

mérséklésévelkapcsolatban hozottt3l20l4. (I. l3.) határozat3.) pontját az onkormźnyzat
fulajdonában á1ló nem lakás céIjara szolgá|ő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiről szóló
35l2OI3. (VI.20.) számÍĺ cinkormányzati rendelet 14. $. (4)bekezdése alapjan aza|ábbíak
szerint módosítja:

A béľleti szeruoďések megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonábarĺ á|Iő

nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek béľbeadásának feItételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

sztnnűBudapest Józsefuarosi onkormányzatirenđetet 19. $ (3) bekezdés d) pontja alapján

1havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,továbbá a 19. $ (3) c) pontja

a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat a|źirását váIla|ja a

bérlő.
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2.) fenntaľtja a13l2014. (I. 13.) határozat 1.) és 2.) pontjában foglaltakat azza|, hogy az
onkormányzat tulajďonában álló nem lakás céljara szolgáIő helyiségek béľbeadásĺínak
feltételeiĺől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számu cinkormányzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt bérleti szerzodés megkĺĺtésére vonatkozó határidőket jelen
határ o zatr ől szó ló érte síté s kézhezv étel étő l kell szźmítaru.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatfuiđo :20 I 4. tprllris 24 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014.05. 14.én a bérleti szerződ'és megkötésre
keriilt. További intézkedést nem igényel.

397/2014. (IV.17.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) a Budapest VIII., Rákóczi ift 75. szám alatti,3460ll0lV30 hľsz-ú, I52 m2 alapteľiiletrĺ,
Nívó Fodrász Szövetkezet á|ta| béľelt helyiség bérlęti szerződés módosításával és a bérleti
díj méľséklésével kapcsolatban hozott 33lf0l4. (I. 20.) hatźlrozat 2.) pontját az
onkormányzat tu|ajdonában á11ó nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35/2013. (VI.20.) számu önkoľmányzati rendelet 14. $. (4) bekezdése
a|apján az aIźlbbiak szerint mó do s í tj a :

A bérleti szęrzodések megkdtésének feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
sztlmuBudapest Józsefuarosi onkormányzatirendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján
1 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,továbbá a 19. $ (3) c) pontja
a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat a|áításźń vá||a|ja a
bérlő.

2.) fenntartja a33l20|4. (I.20.) hatátozat 1.) pontjában foglaltakat azza|, hogy az
onkoľmányzat tu|ajdonában á1ló nem lakás céIjára szoIgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľő| szőIő 3512013. (VI. 20.) szźlrĺń tinkormányzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt béľleti szeruőđés megkötéséľe vonatkozó hatáľidőket jelen
hatátozatrőIsző|őértesítéskézhezvételétőlkellszánitanl.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźtriđő :f0 l 4. tlpr1lis 24.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t4.05. 14-én a bérleti szerződés megktitésľe
kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

A Nívó Fodľltsz Szövetkezet bérleti díj feliłlvizsgdlati és szerződés módosítlÍsi kéľelme
a Budapest WII. keriilet, Kun utca 12. szdm alatti helyiség vonatkoztÍsdban

39812014. (IV.17.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bĺzottsá,ghatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) ttozzlÍidľul a Budapest VIII. kerület,^ Kun utca 12. szźlm aIatti 34]42l0lN6 és a
3474fl0/N7 hrsz-il, összesen 60 m, alapterĹiletií, (az előtér egybenyitásával egy
tizlethelyiség) utcai bejáratu, földszinti, onkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségeket bérlő Nívó Fodrász Szövetkezet részére a béľleti szerződés
módosításához, és a béľleti díjának 2014. április 1. napjátő| 67.0OO,- Ft/hó + Áfa +

kozĹizemí díj ö s sze gen tcirténŕj me gá l l a pítá sá h o z.

2.) abér\eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában á1ló

nem lakás céIjara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (w.
20.) számu Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d)

pontja, valamint a 14. $ (4)bekezdése alapján 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, továbbá a |9. $ (3) bekezdése c) pontja a|apjźn kozjegyző e|őtt
egyotdalúkotelezettségvállalásinyi|atkozata|áírźĺsátvá|Ialjaabérlő

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatźniđő :20 1 4. źtprĺ|is 24 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A renđeletben foglalt határidőn belül nem köti'tt
béľleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIn, Prdter u. 30-32. szdm alatti ingatlanban taldlható
teremgarúzs helyek bérbeadúsĺtra (5 db)

39 9 l 20| 4. (Iv. 17.) sz. Váro s g azdá.Jko dźlsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájátu| S. J. magánszemélyľészére a Budapest VIII.,Práter u. 30-32. sztľrl a|atli
3569610lN57 ltĺsz.u épületben kialakított tercmgarázsban a 1. számú gépkocsĹbeźůIőra,
hatźrozatlan idejri béľleti szerzóđés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel 8.750'-
Ftthől + Áfa bérleti díj mellett.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás cétjáľa szoIgá'|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számű Budapest Józsefuaľosi Ônkormĺĺnyzati rende|et 14. $ (2) bekezđése a|apjáĺ a
leendő bér\o a bérleti szeruóđés megkötését mege|őzoen a béľbeadónak 3 havi bruttó

béľleti díjnak megťelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeađásának

feltételeiről szóló 35/2OI3. (VI. 20.) szám.ÚBudapest Józsefuaľos onkormányzati rendelet
17. $ (5) a) pontja a|apjan eltekint a koz1egyző előtti egyoldalú kötelezęttségvállaló
nyi|atkozat megtételétől a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős : Kisfalu Kft . Ú;gyv ezető igazgatőja
Határidő :20| 4. źryń|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem kötött
bérleti szerződést. További intézkedést nem igényel.
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400 ĺ2014. (Iv. 1 7.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

I. hozzájátul P. S. magánszemé|y részére a Budapest vI[., Pľáteľ u. 30-32. szćtm a|aÍti
35696l0/N57 lusz-il épületben kialakított teremgarázsban a 3. számrĺ gépkocsi-
beá|I&a,határozat|an idejű bérleti szerződés megkotéséhez30 napos felmondási idővel
8.750'.Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jttra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3.(vI.20.) szarnú Budapest Jőzseťvtrosi onkoľmányzati rendelet 14. $. (2)
bekezdése alapjźn a leendő béľlő a béľleti szerzođés megk<itését mege|ozően a
bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek
béľbęadásának feltételeiľől szóló 35l20I3.(vI.20.) számu Budapest Józsefuĺĺrosi
onkormanyzatí renďe|et 17. $. (5) a) pontja a|apján eltekint a kozjegyző előtti
egyoldalú k<jtelezettségvá||alo nyl|atkozat megtételétől a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős : Kisfalu Kft . ĺj;gyv ezetó igazgatőja
Hattnídő :20 1 4. apnlis 24 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. 05. 07.én a béľIeti szerződés megkötésľe
keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

40I ĺ20 14. (Iv. 1 7.) sz. Váľo s gazd álkodás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájétruI a Szent Benedek Gimnázium, Sza|<képző Iskola és Kollégium részétę a
Budapest vI[.' Práter u. 30.32. szźtm a|atti 3569610lN57 htsz-u épĹiletben kialakított
teremgarźzsban a 22. számű gépkocsi-beá||őra, hattltozat|an idejri bérleti szeruődés
megkötéséhez3O napos felmondási idővel8.750,-Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. a bérleti szęrződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló
nem lakás céľ1źxa szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (w.
20) sztmú Budapest lőzsefvttosi onkormányzati rendelet 14. $. (2) bekezdése
a|apján a leendő bér|ó a bérleti szeruőđés megkötését mege|őzően a béľbeadónak 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként fizessen meg.
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3. aZ onkormányzat tulajdonában áIIő nem lakás céLjára szo|gá|ő helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI.20.) szérrÍl Budapest Józsefuárosi
onkormányzati ręnďe|et |7. $. (5) a) pontja alapján eltekint a kozjegyző előtti
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételérő1 a bérleti díj méľtékére
tekintettel.

Felelő s : Kisfalu Kft . ugyv ezető igazgatőj a
Hatáĺiđo :20 I 4. ápr1lis 24 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|'4. 04. f3-án a béľleti szeľződés megktitésre
került. További intézkedést nem igényel.

402 ĺ 201 4. (Iv. 1 7.) sz. Váro s gazdátko dási és Pénzĺĺ gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.hozzájatul a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumrészére a
Budapest vI[., Pľáter u. 30-32. sztlm alatti 35696/0lN57 ltĺsz-u épületben kialakított
teremgaúnsban a 25. számúł gépkocsi-beáIlőra, hattrozat|an idejű bérleti szeruođés

megkotéséhez3} napos felmondási iđővel 8.750,-Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonábaĺl álló
nem lakás céIjára szo|gtĺIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35lf013. (YL
20.) számű Budapest Józsefi'árosi onkoľmanyzati rcnďelet 14. $. (2) bekezdése alapjan
a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését mege\őzoen a béľbeadónak 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfelelő ĺlsszeget óvadékként fizessen meg.

3, aZ oĺ.lkormányzat tulajdonában á|lő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek
béľbeadásĺának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) sztlmi Budapest Józsefuaľosi
Önkormanyzatircnde|et 17. $. (5) a) pontjaalapjáneltekint akozjegyző előtti egyoldalú
kotelezettségvállaló nyĺIatkozatmegtételéről a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős :Kisfalu Kft . igyv ezetó igazgatőja
Hataríđo :20 1 4. április

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t4. 04. 23-án a bérleti szeľződés megktitésre
keľült. További intézkedést nem igényel.

403 ĺ 201'4. (Iv. 1 7.) sz. Váro s g azdá.Jko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy
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hozzźĄáru| Cs. J. L. magánszemé|y részére a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám
a|atti 35696l0lV57 hrsz-ú épiiletben kialakított tercmgarázsban a 29. számű gépkocsi-
beźi|őra,hatźtrozat|an idejű béľleti szerződés megkötéséhez3} napos felmondási idővel
8.750,-Ft/hĺó + Áfa bérleti díj mellett.

a bérleti szeruődés megkötésének feltétele. hogy az onkormtnyzat fulajdonában źi|ó
nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3.
(VI.20.) szźrn,ű Budapest Józsefuarosi onkoľmáĺyzati rendelet 14. $. (2) bekezdése
alapján a leendő bérló a bérleti szerzőđés megkötését mege\ozően a bérbeadónak 3 havi
bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjfua szo|gtů,ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3,(vI.20.) számu Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzati renđe|et 17. $. (5) a) pontja a|apján eltekint a kozjegyző előtti
egyoldalú kötelęzettségvá||alő nyiIatkozat megtételétől a bérleti díj mértékéľe
tekintettel.

Felelős:Kisfalu Kft . iigyvezető igazgatőja
Határiđó :20 1 4. április 24 .

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben foglalt határidőn betiil nem kötiĺtt
béľleti szeľződést. További intézkedést nem igényel.

A Szent Benedek Gimnózium, Szakképző Iskola és Kollégium és L. L. magdnszeméIy
béľbevételi kérelme a Budapest VIII., Pľđter u. 30-32. szúm alatti 18. szdmú

gépkocs i-bedlló helyre vonatkozó an

40 4 ĺ20 14. (Iv. 1 7.) sz. Vá ros gazdálko d ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazatta|\

AYźxosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. hozzź!źnil Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kotlégium részéľe a
Budapest VIII.'Pľáteľ u. 30-32. szźlrrl a|atti 35696l0lV57 hĺsz-ú épületben kialakított
teremgarázsban a 18. számú gépkocsi-beźi|őra, hatáĺozatlan idejiĺ bérleti szerzőđés
megk<itéséhez3} napos felmondási idővel 8.750,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2, a béľleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmt Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a
Ieendő bér|o a bérleti szeruodés megktitését mege|őzoen a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkormtnyzat fulajdonában álló nem lakás céljáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzatirende|et
17. s (5) a) pontja a|apjźn eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvá|Ia|ő
ny1|atkozat megtételétől a béľleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős : Kisfalu Kft . ugyv ezetĺ| igazgatőja
Határiďő :20 I 4. ápti|is 24 .

1.

2.

a
J.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t4. 04. 23-án a bérleti szerződés megkötésre
keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

M. L. bérleti díj csökkentésre vonatkozó kérelme a Budapest VIru. keľiilet, Lovassy
L. u. 5. szúm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkoztźsdban

40 6 l 20 |' 4. (Iv. 1 7.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(6 igen,3 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoalÍjúrul a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 137812013. (XII. 16.) számil
hatćrozatźĺban foglalt, M. L. áItalhaszĺált Budapest VIII.,35|74l0ĺN1he|yrajzi számon
nyilvantartott, Budapest YIII.,Lovassy L. u. 5. szám alatttalźůhatő' I29 m" alapteriiletű,
önkormányzati tulajdonú, utcai . bejáratí, pinceszinti helyiség bérleti díjának
csökkentéséhez, 32.969,- Ft/hó' + Afa béľleti-, + kozizemi és különszolgźitatási đijak
összegre.

2.) M. L-nek tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszony időtartama a|att és ań.

követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás kĺlltségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm źny zattől.

3.) egýttal hozzájáruI a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormtĺnyzat
Képviselő-testületének Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 131812013. (XII. 16.)

számí határozatábaĺ foglalt szerződéskĺjtési hataridő 20 nappal történő

meghosszabbításához.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 20|4. április 21.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. 04. 23-án íľásban éľtesítve, a rendeletben
előírt határidőn belül nem ktitiitte meg a bérleti szerződést. Intézkedés a helyiség
biľtokbavétele kapcsán a Kisfalu Kft onkormányzatiEázkeze|ő lľodája felé.

Javaslat a Búľka NonproJit Kft. ĺÍltal a Budapest WII., Mútyds tér 4. és Rdkóczi tit
59. szdm alatti helyiségekre felhalmozott bérleti díj hdtralék elengedésére

407ĺ20t4. (Iv.17.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest vIII.,Mátyás tér 4. szttm alatti 35I62lOlN54 hľsz-ú, 33 m2

alapterĺiletú nem lakás céIjáĺaszoIgáIő helyiség hatérozat|an időľe, de legfeljebb a Báľka
Nonprofit Kft. fővárosi tulajđonba adásáig ttjrténő béľbeadásához 30 napos felmondási
idővel ruktározás tevékenységre 38.087,- Ft/hó + Afa bérleti + külon szolgáltatási
díjmellett a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft.ľészéľe.
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az ővaďék mértékét a 3512013, (VI. 20.) szttmu Budapest Jőzsefvźĺrosi onkoľmáĺyzati
rendelet 14. $ (4) bekezdése a|apjánamárbeťlzetetÍ óvadék összegére mérsékli.

az onkormáĺyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljara szolgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) szźtmuBudapest Józsefuáros onkormányzati rendelet
17. $ (5) c) pontja alapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségváI|aló
ny iIatko zat me gtétel étő l e gyedi dö nté s a|apj án.

4. a Bárka Nonpľofit Kft' által a Budapest VIII.,
hľsz-ú helyiségľe felhalmozott, az íĄ béľleti
marcíus 31-ig 888.658,- Ft cisszegú béľleti
kamatźnőIlemond.

Mátyás tér 4. sztm a|atti,35|6fl0lN54
szerződés megkötéséig fennálló ' 20|4.
díj követeléséről, és annak késedęImi

Felelős : Kisfalu Kft . lj;gyv ezető igazgatőja
Határiđő :20 | 4. áprĹ|is 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 04. 24-én írásban értesítve a határozatról, a
rendeletben előírt hatáľĺdőn belůil nem ktittitte meg a bérleti szerződést. Intézkedés a
hetyiség biľtokbavétele kapcsán a Kisfalu Kft onkormányzatiEánkeze|ő Irodája felé.

408 12014. (Iv. 1 7.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág hLatár ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

l. ho!'zájáru| a Budapest vIII.'Mátyás téľ 4. sztml a|atti 3516210lN54 hĺsz-u,235
m, alapteľĹiletű nem lakás céIjára szolgáIő helyiség hatéttozatlarl időre, de
legfeljebb a Bárka NonproÍit Kft. füvárosi tulajdonba ađásáig történő
bérbeadásához 30 napos felmondási idővel raktttrozás tevékenységre 62.775,.
Ft/hó + Áfa béľleti + külön szo|gá|tatási díjmeltett a Bárka Józsefváľosi
Színházi és Kultuľális Nonp ľofit Kft.részéľe.

2. az óvadék mértékét a 35l20I3.
źi'ĺOnkormanyzati rendelet 14. $ (4)
osszegére méľsékli.

3. az onkoľmányzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|jtra szo|gáIó helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźmu Budapest Józsefuĺíľos
onkoľmĺínyzati renđe|et I7. $ (5) c) pontja alapjan eltekint a kozjegyző előtti
egyoldalú kötelezettségvá||a|ő ĺyilatkozat megtételétől egyedi dĺintés a|apjtn.

4. a Bźľka Nonprofit Kft. źita| a Budapest VIII., Mátyás tér 4. szán a|atti,
35|62/0lN54 |lľsz-tl helyiségľe felhalmozott, az uj bérleti szerződés megkötéséig
fennálló, 2014. maľcius 31-ig |.447.767,- Ft összegií bérleti díj kĺiveteléséről, és
annak késedelmi kamataľól lemond.

Felelős : Kisfalu Kft . ĺjgyv ezeto ígazgatőja
Határidő :20 I 4. źtprl|is 24 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 04. 24-én írásban értesítve a határozatrő|, a
rendeletben előírt hatáľidőn belül nem köttitte meg a bérleti szerződést. Intézkedés a
helyiség birtokbavétele kapcsán a Kisfalu Kft onkormányzatiilázkezelő lľodája felé.

(VI. 20.) számu Budapest Józsefuaľosr
bekezdése a|apjźn a mźlr beťlzetett óvadék
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409/20|'4. (IV.17.) sz. Yárosgazdál.kodálsi és Pénziigyi Bizottságbatározata
(9 igen,0 nem, 0 tartőzkođás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáĺll a Budapest vlil.,Rákőczi űlt 59. szźtm a|atti 346f8lolN6 hĺsz-ú, I34 fił
alapteniletű nem lakás céIjara szo\gáIő helyiség hatáĺozatlan időľe, de legfeljebb a

Bfuka Nonpľofit Kft. fovarosi tulajdonba adásáig tĺjrténő béľbeadásĺíhoz 30 napos

felmondási idővel raktározás tevékenysé gte 42.669,- Ft/hó + Áfa bérleti + külĺin
szo|gtitatási díjmellett a Báľka Jőzsefválľosi Színházi és Kulturális Nonpľofit
Kft.részére.

2. az ővađékmértékét a35l20I3. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuarosi onkormanyzati
rendelet 14. $ (4) bekezdése a|apjánamtxbeťlzetett óvadék összegére mérsékli.

3. az oĺ.lkormányzat tulajdonában á||ő nem takás céIjára szo|gáIő helyiségek
bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. CVI. 20') számu Budapest Józsefuáros

onkormányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apján eltekint a közjegyző előtti

egyoldalú kötelezettségvá||a|ő nyilatkozatmegtételétől egyedi döntés alapján.

4. a Barka Nonpľofit Kft. által a Budapest VIII., Rákóczi ii 59. szám a|atti,3462810lN
hľsz-ú helyiségre felhalmozott, az Ílj bérleti szerzodés megkötéséig fennálló, 2014.

március 31-ig 1 .498.438,- Ft osszegű bérleti đíj kciveteléséľől, és annak késedelmi
kamatáról lemond.

Felelős : Kisfalu Kft . Ú;gyv ezető igazgatőja
Hatźridő :20 I 4. április 24,

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014.04.24-én írásban értesítve ahatározatrő|, a

ľendeletben előírt hatáľĺdőn belül nem kiitiĺtte meg a béľleti szeľződést. Intézkedés a
helyiség biľtokbavétele kapcsán a Kisfalu Kft onkoľmányzatiEázkeze|ő lľodája felé.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanócsadói tevékenységének 2014. mdrcius havi
telj es ítés ig azo llÍs dr a

4t0l20|4. (Iv.17.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kaľdos-Erdődi Zsolttal kötött megbízási szerződés teljesítés

igazo\ásźú2014' március 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő időszakra.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírźsźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 02.
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A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeruezési és Képviselői Iroda

Iavuslat Pomdzi Ddniel tanúcsudói tevékenységének 2014. mdľcius havi teljesítés
igazollÍsĺÍra

41| l f0 1 4. (IV. 1 7.) sz. V á ros g azdá'Jko dás i és P énzĺi gy i B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Pomźni Daniellel kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
2014. március 1-jétől2014. maľcius 31-ig teľjedő időszakĺa.

2. felkéľi a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|źirására.

Felelős : polgĺĺrmester
Határiđo : 20I 4. május 02.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása a|apján: Pomázi Dániel részére a
telj esítésig azo|ás aláíľása m egttiľtént.

Javaslat Vgs DlÍvid tanĺÍcsadói tevékenységének 2014. mdrcius havi teljesítés
igazollÍsdľa

412 l20| 4. (IV. 1 7.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Vas Dáviddal kotĺitt megbízási szerzódés teljesítés igazo|ását
2014 . március |-jétő| 2014. máľcius 3 1 -ig terj edő időszakľa.

2. felkéri a polgármestert a hatáľozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás a|źtirására.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo : 201 4. május 02.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Vas Dávid részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ás a m egtii rtént.

Ktjzter iilet-h asznúIati kérelme k elbíľlÍlás a

42712014. (IV.17.) sz. Városgazd,á|kod'źlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdátkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszĺáIati
hozzájátulást ad - teljes díjfrzetéssel - az alábbi ügyben:

Ktjzterület-hasznáIő,kére1mező: Szuper Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)

KtjzĹeriilet-|nsznźiat ideje: 2014. ápľilis 11 .-20|4. októbcr 31.

Közterület-hasztźtlatcé|ja: vendéglátó terasz
KozterüleĹhasznźiathelye: Márkus Emília * 2-4,
Közterület-hasznáIatnagysága: I] m2

Díjfizetés ütemezése: havi díjťrzetés

Felelos:polgármester
Határidő:Z0 1 4. április 1 7.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdátlkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A kiizterület-használati engedély kiadásľa került.

428 t201 4. (Iv. 1 7.) sz. Város gazdálko d ás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy kozterület-haszná|ati
hozzźtjźrulćtst ad - teljes díjfizetéssel - az a|thbi iigyben:

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmezó: Szuper Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: 2014.április 17.-2014.októbeľ 31.

Ktjztęrĺilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: StáŁlyvI2-I4.Qárdaĺ)
Közteľület-hasznźiatnagysttga: 9m'
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős:polgáľmester
Hatarido:Z0 1 4. április 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdátlkodási Iroda tájékoztatása
alapján : A kłizterület-használati engedély kiadásra keriilt.

429 l 20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Város g zzdáI.ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterĹilet-haszná|ati

hozzájźtulást ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi tigyben:

KözterĹilet-haszĺáIő,kérelmező: Fekami Bt.
(1 087 Budapest, Hungária kÍt. 2-4.)
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Kci zterül et-hasznáIat i dej e :

Kĺj ĺeľül et-hasznźůat cé|j a:

Kö zterül et- haszná|at helye :

Kö zterül et-hasznáIat nagy s ága:

Felelős:polgármester
Határiđo :20 1 4. április 1 7.

2014. április 17.-2017. március 31.
(szezonon kívüli időszak kivételével)
vendéglátó terasz
Vas u. 2.
18 m2

A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A kiizterület-használati engedély kiadásra kerůilt.

430 12014. (Iv.l 7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy kcjzterület-hasznźiati
hozzájárúást ad _ teljes díjf,rzetéssel - az a|abbi ügyben:

Kofeľület-haszntiő,kéľelmező: Haberkoľn Kft.
(1087 Budapest, Asztalos Sándor 12.)

Kcjzterület-haszná|atideje: z}|4.április I6.-f0I6.április 15.
Kcizterület-hasznáIat cé|ja: reklámtábla
KözterÍilet-haszntůatnagysága: Imz-Imf
KtĺzteľĹilet-haszĺá|athelye: Asztalos Sándor u.If.
Kĺjzterület-haszná|at helye: Asztalos Sándor u.-Stróbl Alajos u. sarok
Felelős:polgármester
Határidő:Z0 1 4. április 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án : A ktizteriilet-használatĺ engedély kiadásra keľiilt.

431 l20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Váro s gazd álko d ási és Pénzii gyi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy fudomásul veszi a Szupeľ Jelen
Kft. Márkus Emília u. 2-4. sz. előtti közterület-hasznźiatát vendéslátó terasz elhelvezése
céljából 2014. április 1-jétőláprilis l6-ig.

Felelős:polgáľmester
Határido:20 1 4. ápľilis 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A dtintés további intézkedést nem igényelt.

432 l20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásulveszi a Szupeľ Jelen Kft.
Stáhly u. If-I4. sz. előtti kĺjaerület haszĺá|attt vendéglátó terasz elhelyezése céljából 2014.
ápľilis 1-től április l6-ig.

Felelős:polgármester
Hatfuidó:2014. április 1 7.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztá,|y Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján: A diintés további intézkedést nem igényelt.

433 l20 | 4. (Iv. 1 7.) sz. Váro s g azdá|ko dálsi és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Szuper Jelen Kft-nek a2013.
évben kiadott Máľkus Emília u.2-4, sz. előtti 76 m}-es tenasz, valamint a Strĺhly u. 12-14.

sz. előtti 9 m2-es tetasz köZterĹilet-haszná|ati engedélyei után nem ťlzet vissza I0 %
közteriilet-haszĺá|atidijat(49.7}7.-Ft-ot.)

Felelős:polgármesteľ
}Jatźridő :20 1 4. április 1 7.

A Vagyongazdálkodási és lJzeme|tetési Ügyosztáůy Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A dłintés továbbĺ intézkedést nem igényelt.

43412014. (Iv.17.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Fekami Bt.
KözterĹilet hasznáLattńvendéglátó teraszelhelyezése céljából 2014. ápľilis 15-től április l6-ig.

Felelős:polgármesteľ
Hatźriďo'Z0 1 4. április 1 7.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodásĺ Iroda tájékoztatása
alapján: A dtintés további intézkedést nem igényelt.

435 ĺ 201 4. (IV. 1 7.) sz. Váro s gazdáIko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A VáľosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásulveszi a Haberkorn Kft.
Közterület-hasznáIatátreklámtáblaelhelyezése céljából 2014. április l6-ra.
Felelős :poIgiármesteľ
Hatariđő :20 1 4. ápľilis 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztá|y Gazdátlkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A dłintés további intézkedést nem igényelt.



., 436120|4. (Iv.17.) sz. Városgazd'álkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
i (9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

] A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Közterület haszná|ati

i hozzájćľultst ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

i KözterĹilet-haszntt|ő,kérelmező: R. G.
r (1089 Budapest, ............)

rozterület-haszĺźiat ideje: 2014. április |7 '-2014. szeptembeľ 30.
Kozterület-haszĺáIat cé|ja: utcazenélés (gítat + ének)

. K<jzteľület-haszná|at helye: Szabő Ervin tér
Közteľület-haszná|atnagysága: 3m2

Felelős:polgármester
; rĺaűtridő:2\IŁ. źryrl|is t7.

i A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty Gazdálkodási lroda tájékoztatása
i alapján: A kiizteľület.használati engedély kiadásra került.

. 
437t2014. (Iv.17.) sz. Városgazdá|kođálsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata

(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy Köztęrület hasznźt|ati
hozzájtlruIást ad - díjmentességgel _ aza|ábbí ügyben:

KtjzteľĹilet-használő" kérelmező: Pedrano CRD Kivitelező Kft.
(1082 Budapest, Práter u.29lA.)

Kcjzteľület-hasznáIat ideje: 2014. április 17.-2014. május 15.

Közteľület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
KözterĹilet-haszná|athelye: Práteru.25-27.járműforgalmirész
Ktjzterület-haszná|atnagysága: 94mf
Kĺjzterület-haszná|athelye: Práteľ u.25-27.járđa
Közterü1et-haszná|atnagysága: 100m2
Köztenilet-haszĺá|athe1ye: Futó u. 3I-33' járđa
KöztęrĹilet-hasznáIatnagysága: I2Ofił

Felelős:polgármesteľ
Határidő :20 1 4. ápril'is l 7

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdátkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án : A ktizterület-használatĺ engedély kiadásľa keľiilt.

438 ĺ20 1 4. (Iv. 1 7.) sz. Vá ľos g azdáIko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi R. G. közterület
haszntl|aÍát utcazenélés célj ából 20 I 4 . március 2 5 -tőI április 1 6 -i g.

Fele1ős:polgármesteľ
Határiđő:ZO 1 4. ápľilis 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdáltkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A diintés további intézkedést nem igényelt.

439 ĺ 20I 4. (Iv. t 7.) sz. Vá ro s g azdá.J.ko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Pedrano CRD
Kivitelező Kft. kĺjaerület használatát építésí munkateľület céljából 2014. ápľilis 1-tő1 ápľilis
16-ig.

Felelős:polgármesteľ
Határidő'ZO 1 4. ápľilis 1 7.

A Vagyongazdátkodási és tizemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján: További intézkedést nem igényel.

4 40 l 2014. (Iv. 1 7.) sz. Váro s gazdálko d ási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 26312013. (III.18.) számu
hatátozatźú, az alábbiak szerint módosítja:

Kĺlzteľület-hasznźiő,kére1mező: Anyám Sůiti Kft.
(1204 Budapest, Virág Benedek u. 43.)

KözterĹilet-haszntiat ideje: 20T4. ápľilis 17.-2015. május 31.

Közteľület-haszná|at cé|ja: venđégIátő tetasz
Közterület-haszĺáIatnagysága: 29m"
KözterĹilet-hasznáIat hęlve: Krudv Gvula u.4-6.

Felelős:polgármesteľ
Határiđő:Z0 1 4. április 1 7.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási lroda tájékoztatása
alapj án: A ktizteľĺilet-használati engedély kĺadásľa keľůilt.

4 4Í ĺ2014. (IV. 1 7.) sz. Vá ros gazd álko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 3I0l20I4. (III.24.) szttmil
határozatát az aIábbíak szerint módosítia:
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Kti zterület-haszná|ő, kérelmező :

Kö zterület-haszná|at idej e :

Kcj zteľiil et- hasznáIat c é|j a:
Közteľül et- haszrĺá|at he lye :

Kö zterül et-hasznźiat nagy s ága:
Díjfizetés ütemezése:

Onish Vendéglátĺí és Keľeskedelmi Kft.
(224| Sülysáp, Fő u. 20lA.)
2014' ápľilis I.-2014. szeptember 30.
vendéglátó tetasz
Múzeum u. 2.
18 m2
havi díjfizetés

Felelős:polgármesteľ
Hattlridő :20 1 4. április 17 .

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án : A ktizterület.használati engedély kiadásra kerĺilt.

Corvin Sétdny Program / Lemondds elővtÍsdľIási jog gyakorldsĺÍróI
zÁnr tjĺns

443ĺ2014. (Iv.28.) sz. Váľosgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nemo 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az e|őteľjesztés 1 . számű mellékletét képező kéľelem és ingatlan adásvételi szetződés
a|apján a ..... he|yrajzi számu, 1083 Budapest, Nagytemplom u. .... ... szám
alatti ingatlanľa vonatkoző elővástrlási jogának gyakoľlásával nem kívan élni.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2014' ápľilis 28.

2. az előterjesńés 2. számu mellékletét képező kérelem és ingatlan adásvételi előszerződés
a|apján a ........... helyrajzi szárrv, 1083 Budapest, Nagytemplom u. .... ... szźlm
alatti ingatlanĺa vonatkoző e|ővásźtr|ási joganak gyakoľlásával nem kívan élni.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20I 4. április 28.

3 . felkéľi a polgármesteľt, hogy az I ' és 2. pont szeľinti dcjntésekľől nyilatkoz at formájábarl
táj ékoztass a az éintetteket.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. április 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty a Nagy Templom u.29. fszt,2. szźlm
a|atti ingatlan vonatkozásában 2014.04. 30-án kelt levelében tájékoztatta dr. Tĺóth Alice
ügyvédet az e|ővásálrlásĺ jogľól való lemondásľól, mellékelve a határozatrĺíl szóIó
j egyzőktinyvi kivonatot.
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F. E. K. kérelme, Budapest WIL, Szigony u. ...... szúm alatti lakásingatlan
vétetdrhátralékdnak rŻszletJizettźsi elmaraĺIdsa miatt zÁnr Üĺns

4 4 4 l 2014. (IV. 2 8.) sz. Váľo s g azdźůko dźlsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 2 nem, |' tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) eneedélyezi r. É. r. által megvásárolt, Budapest VIII.' Szigony u. .............. szám
alat1í, ....... hľsz-ú lakás vonatkozásában a fennálló 65]'855,- Ft vételarhátralék-
tartoztĺs és adásvéte|ĺ szerzőđés szerinti 12 Yo-os kamat 94 hónapon keresztül, havi
egyenlő összegű ľészletekben történő teljesítését azza|, hogy 3 havi részlet elmaľadása
esetén a teljes hátralék egyösszegben válik esedékessé.

2) az I') pont szeľinti rész|etfizetési megállapodás megkötésének feltétele a 41.619,- Ft
koltség (40.669,- Ft jogi eljárás ktiltségei + 950,- Ft felszólító levél kcĺltsége)

egyosszegben töľténő megfizetése.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kozjegyzot éľtesítse az onkormtnyzat döntéséről a

részLetťtzętési megállapodás megkĺjtése érdekében.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2014. május 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rész|etfizetés az iigyféI részére engedélyezésre
került, de a az ügyfél az e|járási díjat nem fizette be a közjegyző számára és ezźł|til a
rész|etfuetés nem kezdődłitt el.

Javaslat ,,2074. évi szúmlarend, szdmlatiikör készítése, valamint a meglévő
szómviteli szabdlyzatok aktualizdldsa'' tórgyú, közbeszerzési értékhatdľt el nem érő

b e s ze r zé s i e Ij ú r ós e r e dmény é n e k m e g dl l ap ít lÍ s ór a

445ĺ2014. (Iv.28.) sz. Városgazd,áikodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,2014. évi szómlaľend, számlatukor hźszítése,

valamint a meglévő szdmviteli szabályzatok aktualizóláSa,, tttrgy,Ĺl' kozbeszerzési értékhatĺíľt

el nem étobeszerzési eljárásában úgy đönt, hogy

1. aMoneyFast Genius Sziĺmviteli Szolgáltató és Pénzĺigyi Tanácsadó Kft. (székhely: 1165

Budapest, Bácskai utca 16.), aKa\anźrís Kft. (székhely: 2040 Budaĺjrs, Akácfa koz9.), a

Heidrich & Fockter Audit Kft. (székhe|y: I0l2 Budapest, Temesvári utca 63.) ajanlattevők

ajtnlata éľvénýelen, mivel az ajtn|atí áraik meghaladjak a rendelkezésre ál1ó fedezetet és

az aj tn|attétel i felh ívás s zeľinti referenciával nem rendelkeznek.

Felelős: jegyző
Határídő: 20|4. ápľilis 28.
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2. a K0Z-PENZ Kft. (székhely: 1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.), a CCA Adó és
Pénzngyi Tanácsadó Menedzser Zrt. (szélúely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.), azEast-
Audit lgazságngyi Adó-, Jaľulék és Könyvszakérto Tanácsadő Zrt. (székhely: 4025
Debľecen. Széchenyi u. 15.), a Kasnyik &, Tźrsa Számviteli Szolgáltató Kft. (székhely:
1164 Budapest, Beniczky T. u. 1,2lB.) ajánlattevők ajźn|ata éľvényes, nem állnak akiztrő
okok hatálya alatt, alkalmasak a szerződés teljesítésére, aján|ati áralk a rendelkezésľe álló
fedezeten belül vannak.

Felelős: jegyzo
Határidő: 20|4. ápľilis 28.

3. a lefolytatott beszerzésí eljárás eredményes.

Felelős: jegyzó
Hatĺíridő: 2014. április 28.

4. a beszetzési eljárźs nyertese az East-Audit lgazságiigyi Adó-' Járulék és Könyvszakértő
Tanácsadó Zrt. (széIdle|y: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.), mivel az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tette, nem áll kizźrő ok hatálya alatt és alkalmas a szerzőďés
telj esítésére. Elfo gado tt aj án|ati ára nettő : 1 .4 5 0. 0 0 0 Ft.

A nyertes ajtln|atot követő legkedvezobb ajźn|attevo a CCAAdó és Pénzügyi Tanácsadó
Menedzser Zrt. (széI<hely: 1148 Budapest, Fogaľasi út 58.), mint a másođik összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő. Nem áll kizárő ok hatálya alatt és alkalmas a szerzođés
telj esítésére. Elfo gado tt aj án|ati ár a nettő 1 . 2 0 0. 0 0 0 Ft.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2014. április 28.

5. ahatározat 4. pontja a|apjtn felkéri a jegyzót a nyertes ajźtn7attevovel kötendó szerződés
a|áítására.

Felelős: jegyző
Határidő : szerződés a|áír ásának 20 I 4. áprili s 3 0.

Á Pénziigyi ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak végľehajtása
megtiirtént, a szerződés 2014. június 24. napján a|áírásra keľült.

Tulajdonosi houltjdrulds Stróbl Alajos u. 3/b. (MOKK székhlÍz) tlÍvközlési elldtdsa
kiizter ületi mun kdih oz

44612014. (Iv.28.) sz. Váľosgazdáůkod,ási és Pénzůigyi Bĺzottsághntározata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a SiWorld Magyarország Kft.
kérelmére, tulajdonosi hozzájfulilásźú. adja Budapest VIII. keľület Stróbl Alajos u. 3/b.
(MOKK széIłhaz) távkozlési ellátása kĺjzterületi munkáihoz.

Ügyiratsztlm: 16-555
Kérelmező: SiWorld MagyaľországKft. (tervezo:Ú3vaľĺ Attila)
Helyszínek:
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. Budapest VIII. ker. Stľóbl Alajos u. 1-3lb. számok előtti kĺizút (hrsz.: 38838) aszfa|t

burko l atú j ár daszakasza, b u ľko l a tb o n tá s s a I é rintett

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett jarda és a székház előtti aszfalt behajtó tel-ies szélességében
és réte grendj ében tĺjrténő végleges helyreállítása,

- aburkolatbontáshelyszínételkertilőútvonalatjólláthatóan je|z1k,

- jól láthatőantźtjékoztatjákazuthasznźĺlókat a buľkolatbontás várható idotartamáról,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺirténő helyreá|Iitására,
- abeniláző és kivitelező közösen 5 év garanciátvtL||al ahe|yreá||itott burkolatért.

Táĺgy: Tulajdonosi hozzájárulás Stróbl Alajos u. 3lb. (MOKK szé|úáz) villamos
eneľgia e||átása közterületi munkáihoz.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. április 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkezelői-hozzájárulások kiadása megtörtént.

Tulajdonosi hoaójdrulds a Budapest VIII. keľ. Nagytemplom u. 24. (Corvin sétdny
l 1 9/b. tömb) g úzellútlźs a közter iileti munkdih oz

4 47 l 201 4. (IV.2 8.) sz. Váľos g azdź.Jko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.5 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdá|kodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy a Multi Kft. kérelméľe,
tulajdonosi hozzájćrulását aď1a BudapestVIII. kerĹilet Nagýemplom u. 24. (Cowin sétĺĺny
I19lb tömb) ingatlan gázvezeték\eágaző bekĺités építésének kĺjzterületi munkáihoz.

Ü gyir atszźrĺl: 1 6-5 5 4 l 20 I 4.

K&elmező: Multi Kft. (tervező: Soltész András)
Helyszínek:

o Budapest VIII. Nagýemplom u. 24. szttm előtti koztlt (hľsz.: 36306) aszfa|t
j tlt daszakas z a é s kercsńező aszf a|t tltp źlly a, b u ľko l atb o n tá s s al éľin tett,

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett jáľda (majdani kapubehajtó) teljes szélességben. az útpálya

teljes szélességében (2016. decembeľ 3l-ig taľtó 5 éves burkolatbontási tilalom miatt)
dilatációtól-dilatációig tartó újra-szőn}iegezéssel történő helyľeállítása,

- aburkolatbontás helyszínét elkerülő ritvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatőantájékońatjákaziÍhasználókat a brľkolatbontás vaľhatő időtartamárőI,
- kötelezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||itásźra,
- aberuháző és kivitelező köz<jsen 5 év gaľanciátvaIIaI a helyreállított burkolatéľt.

Targy: Tulajdonosi hozzájźlruIás, a Budapest VIII. kerület Nagýemplom u. 24.
(Corvin sétany I 19 lb tömb) gázellátása kozterületi munkáihoz.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. április 28.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közútkezelői-hozzájáľulások kiadása megtörtént.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulús a Budapest VIII. ker. Gutenberg tér 4. (TMH, Gutenberg
tér 1.) optikai tóvközlési ellútúsa közteriileti munkĺÍihoz

448120|4. (IV.28.) sz. Városgazdźikodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Stentor-Mi Méľnĺjk Iroda Kft.
kérelmére, tulajdonosi hozzájarulását adja Budapest VIII. kerüIet Gutenberg tét 4. (TMH,
Gutenbeľg téľ 1.) optikai távközlési ellátása köztertileti munkáihoz.

IJ gyiratszám: I 6-5 I 5 l2O| 4.
K&e|mezŕ|: Stentor-Mi Mérnĺjk Iroda Kft. (tervező: Hódos Henľik)
Helyszínek:

o Budapest VI[. ker. Kölcsey u.2. szám előttikozut (hrsz.: 36682) aszfalt buľkolatu
j ár đaszakasza, b uľkolatb o ntás s al éľintett

Helyreállítási kcitelezettség :
- a burkolatbontással érintett jaľda teljes szélességében és réteerendjében történő

végleges hel}'reállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól |áthatőantájékoztatjtkazilthasználókat a burkolatbontás vaľhatő iđőtartamárő|,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő helyreállításaľa,
- aberuhźrrő és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá||a| a helyreállított burkolatért.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás, a Budapest VIII. kertilet Gutenberg tér 4. (TMH,
Gutenberg tér 1.) optikai távközlési ellátása kĺiĺeruleti munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 I 4. április 2 8.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetési rľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kłizrĺtkeze\ői-hozzájárulások kiadása megttirtént.

J av a s I at a v ú I a s zt lts i h i r d et őt lÍ b l d k e Ih e ly e zé s é n e k h e Iy s zín e ir e

" 4 49 12014. (IV.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|atí
hozztĄáru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:
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Közteľület-használő,kéręImező: Józsefváľosi Közterület-felügyelet és

Yárosüzemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)

Közterület-hasznáIatideje: 2014. április f8. - 2014. mtijus 26.

KözterÍilet-haszná|at cé\a: váIasztási hirdetőtáblfü kihelyezése
I(ĺjĺerület-haszĺźĺ|aÍ.he1ye: mclléklet szerint
Közteľület-haszĺáIatnagysága: 40 x 1 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. ápľilis 28.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazd,álkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A kiizteriilet-használati engedély kiadásra került.

K ti zt e r iil et- h a s zn dl at i k é r e I m e k e l b ír úI ĺÍs a

450 l f0 | 4. (Iv.2 8.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájźnu|ást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kĺjzteľület -haszná|ő, k&elmezo Halastó Közhasznú Kultuľális Egyesület
(1027 Budapest, FrankelLeó út 5.)

Közterület-haszná|at ideje: 2014. mźĄus24.
Közterület-hasznźůatcé|ja: kórusokéjszakźljarendezvény

KöZterĹilet-haszntiat helye: Lőrinc pap tér

KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 130m.

KözteľĹilet-hasznáIathelye: Pollack Mihály téľ
Köztertilet-haszntĺIatnagysága: 452m"

Közterület-hasznáIathelye: Mikszáth Kálmán tér

KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 1 080m2

KözterÍilet-hasznáIat helye: Szabó Ervin tér

Köztertilet-haszĺá|atnagysága: 50m2

Felelős : polgrĺľmesteľ
Hataľidő: 2014. április 28.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztá|y Gazdállkodási lroda táiékoztatása
alapján: A kiizterüIet-használati engedély kĺadásľa kerĺilt.

451 / 201 4. (Iv.2 8.) sz. Város g azdź.Jko dáts i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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1. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájfuu|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Köztertilet-haszná|ő, kére|mezó: Szurdokvtilgy Kft.
(20 1 3 P omáz, T av asz u. 2.)

Köĺerulet-hasznźiatideje: 2014, ápľilis 28. -20|4. április 30.
Közteľület-haszná|at céIja: építési munkateriilet
Kĺjzterület-haszná|at helye: Harminckettesek tere
Közteľület-haszná|atnagysága: 100m2
KözterĹilet-haszná|atđíja: 4OO,-Ftlmf lnap

Felelős: polgármesteľ
Határido : 20I 4, ápľilis 28.

2. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
Szurdokvölgy Kft. k<jzterület haszná|atźtt építési munkateľĹilet céljábó| 2014. április
22-tő| április f7-ig.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. április 28.
A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdátkodási Iroda tájékoztatátsa
alapján: A kiizteľĺilet-hasznáIati engedély kiadásra keriilt.

452 l 20 1 4. (Iv.28.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzii gyi Bizotts äg határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznáIati
hozzájátu|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

Kozteľület-haszná|ő. kére|mező: Markeľ Infoľmatika Kft.
(1 08 1 Budapest, Rákócz í ft 7 3.)

Közterület-haszná|at ideje: 2014. május 16. -2017. május 15.
Közterület-haszná|at cé|ja: vl|ágitő reklĺímtábla
KözterÍilet-hasznáLathelye: Berzsenyi u. 3.
Közterület-haszná|atnagysága: 2 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 28.

A Vagyongazdálkodásĺ és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdátkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án: A ktizterĺilet.használati engedéIy kiadásra kerüIt.

453 /201 4. (IV.28.) sz. Város g azd,á.Jko dńsi és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi tigyben:
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Közteľület-haszná|ő.kérelmező: CzeneTamás
(1085 Budapest, József kĺt. 7ĺ-73'.)

Kĺjzterü1et-hasznźiat.ideje: 2014. május I. -2017. április 30.

KöZterület-hasznźl|at céIja: világiÍőtáb|a
Kozterület-hasznáIatnagysága: 1m"
Kozteľĺilet-haszná|at helye: Pá]'u.7.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2014. április 28.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztáIy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án : A kiizteľület-használati engedély kiadásľa került.

45 4 ĺ20 1 4. (IV.2 8.) sz. Vá ros gazd álko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartrízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-hasznáIati
hozzźĄáru|ást ad _ díjmentességgel - az aIábbi ügyben:

KozteľĹilet-hasznźůő,kére|mezo: Zsigő és Táľsa Kft.
(6000 Kecskemét, Baľka u. 15.)

KöZtenilet-hasznáIatideje: 2014. április 30. -2014. november 30.

Kozterület-hasznáIatcélrja építési munkďerüIet
Közteľület-hasznźiathelye: Horánszky u.26.
Kĺizteľület-hasznáIatnagysága: I20m.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20I 4. április 28.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A ktizteľület.használati engedély kiadásľa keriilt.

A Nemzeti Munkaiłgyi Hivatal kérelme kijelölt kizdróIagos vdľakozlÍhelyek
bőví.tésére és díjmentessě tételéľe

455 ĺ201 4. (Iv.28.) sz. Váľos g azdáI.ko dási és Pénzii gyi B izotts ág batár ozata
(Í2 igen,l nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
tészére a Budapest VIII. kenilet KáWáría t& 7. szźtm alatti épületfü előtt plusz 1 db

kizarólagos várakozőhe|y kijelöléséhez nem jaľul hozztt, valamint a meglévő 6 db

díjmentességéttámogatja, az évente esedékes pénzösszeg źfatartalmamegfizetése mellett.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő:20 1 4. április 28.
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A Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály Létesítményĺizemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: A megállapodás az Onkormányzat részérő| a|áírásra keľiilt, és
a|áírás cétjából megküldésľe kerüIt a kérelmező részére.

Javaslat az új Teleki téri piacon Iévő A6 jelíÍ iizlethelyiség bérleti jogýiszonydnak
dtr u h dzlź s ĺÍ h o z v a l ó h o ulźj lÍľ ul d s m e g a d ds dľ a

457 / 20 1 4. (Iv.2 8.) sz. Város g azdá,Jko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 2 nem,0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. hozzájfuul az A6 jelű tizlethelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony átruházásához a

Taverna Gyľos Bt. (cégjegyzékszám, székhely, adőszám) tészéte, egyťlttal elengedi a
bruttó 1.015.365 Ft ĺisszegű szerződésktĺtési díjat.

Felelős: polgármester
Határidő : 2014. április 28.

2. felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a Mezei-Máté Kft-vel, 2014. ápri|is 24.
napjtn kötött bérleti szęrzodés tartalmi ęlemeivel megegyező bérleti szerződés
elkészítéséről, és fe|hata|mazzaapolgármesteľt a bérleti szerződés a|áírásélta.

Fęlelos: polgármester
Hataľidő: 2014. május l 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A bér|eti
szeľződés módosítása megtiiľtént.

Javaslat koncentrdlt rakodóhely kijelöléséľe a Vasas közben

458 ĺ20 1 4. (Iv.28.) sz. Vá ľos g azdá.lko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igeno 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazatta|)

A Viíľosgazdálkodási ésPénzngyi Bizottság úgy đĺint, hogy

1. javasolja a Budapest VIII. keľ. Vasas közben |évo 20 méteres koncentrált rakodó 10
méteľľel töľténő kibővítését, továbbá időbeli kor|átját hétfőtől péntekig 6:00-tól 16:00
óráig kiterjeszteni.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2014. április 28.

2. a koncentrált ľakodóhely és az althoz kapcsolódó forgalmi rend módosításával
összefiiggő cisszes költség a kérelmet benyujtó Főkétüsz Kft-t terheli.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 4. ápľilis 28.
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2.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési
Ugyosztály Létesítményüzemeltetési lroda tájékoztatása alapján: A diintésrő| az Iroda
tá'jékoztatta az iigyfelet és tá,jékoztatta, hogy a továbbiakban vegye fel a kapcsolatot a
BKK-val, tekintettel arra, hogy a BKK az illetékes dłintési jogkiiľrel rendelkező szerv.
Tudomásuk szerint a BKK nem járult hozzá a kérelemhez.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. keretében pálydzatifelhívlÍs elfogaddsdra
a S zo m s zé d s tź g i H dďe l iigy e l ői fe l a d at e l l dt lÍs óľ a

459ĺ20|'4. (Iv.28.) sz. Városgazd'á'|kod'ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

elfogadja a Magdolna Negyed Pľogram III. projekt keretében (KMOP-S.1 .1.lB-Iz-k-
20T2-000D az előteľjesĺés mellékletét képező pá|yázati felhívását és annak
me 1 lékl eteit a S zoms zéd s ági Házfe|ngy el ő i fe l adatok el l átás a tźr gy źlb an.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrídő: f014. április 28.

felkéri a Józsefuárosi Közteľtilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gá|at
igazgatőját, hogy az 1. pontban elfogadott pźůyázatí felhívás alapján írja ki és
bonyolítsa le a SzomszéđságiHázfelngyelői feladatok ęllátása tareyilpá|ytuatot.

Felelĺĺs: Józsefilarosi KözterĹilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szo|gźiatigazgatőja
Hatáľidő: 2014. máius 30.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a 2. pont szerint lebonyolított pźiyázatra érkezo
páIyázatok e|bíréiásźta hozzon létre 6 tagú Bíráló Bizottságot, mely bizottságba az
alábbi szervezetekjelĺilnek 1 - 1 főt.

- Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
- JőzsefuáľosiKözterület-felügyeletésVáľosüzemeltetésiSzolgálat
- Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
- Kisfalu Józsęfuríľosi VagyongazđáIkođó Kft.
- Jőzsefuarosi Közbiztonsági Polgĺíľőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes

Tuzo|tő Egyesület
- BRFK VIII. Kerületi Rendőľkapitanyság

Felelős: polgármester
Hattlrido'Z}l 4. április 3 0.

4. felkéri a Józsefuárosi KöZtenilet-feltigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat
ígazgatőjźlt, hogy a 3. pont szeľinti Bírźiő Bizottság javaslata a|apjáĺ készítsen
előterjesztést a Szomszédsági Házfelügyelői feladatok eIlátása tarew
ptiyázateredményéľől, és azt terjessze be a Városgazďá|kodźlsi és PénzügyiBizottság
e]é.
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Felelős: Józsefuárosi KözteľĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatáľidő: 2014. május 30.

A Józsefváľosi Ktizteriilet-felĺigyelet és Yárosüzemeltetési SzolgáIat tájékoztatása
alapján: A pź.Jyá,zat a koľábbi kiírás |ejáratát ktivető eľedménytelenség megá|lapítása
után meghosszabbításra került 2014. november 30.ig.

Ebben a kiírásban a pá.Jyázok folyamatosan jelentkezhettek, és a pályaművek elbírálása
is folyamatosan tiĺľtént. Ennek során mĺnd a három pá.Jyázat esetében készĺilt
előterjesztés az aktuális vPB ülésre, ahol azok elfogadásra keriiltek. A három
pá|yánővz| a megbízási szerződ'és megktitése folyamatban van.

A DoCToR TELLHMI Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keriłlet,
Tavaszmező u. 6. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú

heIyiségre

46012014. (Iv.28.) sz. Váľosgazd'áIkodálsi és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájárul aBudapest VIII.,35172ĺ0|C|0 he|yrajzi szĺĺmon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest Vl[.,Tavaszmező u. 6. szám a|att ta|á|hatő, 45m2 alapteriiletiĺ, üÍeS'
önkoľmĺínyzati t|iajđonú, udvaľi bejáraťÚ ťoldszinti helyiség bérbeađásához határozott.
időtartamĺa, 2019. december 3l-ig a DoCToR TELLHMI Kft. tészére, ruktározás
cé|jáľa,11.600,- Ft/hó + Áfabérleti+kozuzęmi- és kiilönszolgáirtatásidíjak összegen.

2.) abér|eti szeruodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nęm
lakás céljáľa szolgźiő helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiróI szőIő 35l20l3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezďése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat aláírását vá||a|ja a Ieenđő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. május 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. 05. 05.én írásban értesítve a blzottság
határozatálľĺil, a bérletÍ szerződés megkiitésre került 05.27.én.

Interdent-2002 Kft. alacsonyabb bérleti díj megúIlapítlÍsdľa vonatkouí kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Karócsony SĺÍndoľ u. 2/C. szdm alatti önkormdnyzati

tulajdonú nem lakós célĺÍ helyiség vonatkozlÍsóban

461 l20 l 4. (IV. 28.) sz. Vá ro s g azd'á'Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(ĺ.5 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal,)
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A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) módosítja a l23lf014. (II. 10.) száműhatározatát a bérleti díj tekintetében, és hozzájáru|
az Inteľdent-2}}} Kft. által hasznáIt, Budapest YIII. kerület 35348/0lNI he|yrĄzi
számon nyilvantaľtott, természetben a Budapest VIII., Karácsony Sándor u.ZlC. szőrrl

alatttalá|hatő,43 m2 alapterülettĺ, ĺjnkormáĺyzati tulajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás
célú helyiség újbóli bérbeadásáhozhatározott iđőtartamľa, f0I8. december 3|. napjźig, a
kozös kĺĺltséggel megegyezó (a hattttozathozatal időpontjában) t6.374,. Ft/hó + Afa
bérleti * közüzemi és kĺilönszoIgáItatási díjak összegen azzal, hogy amennyiben az éves

fogyasztői arindex-szel torténő bérleti díj emelés mértéke elmarad a kĺlzös koltség
összegétől, a bérleti díjat a közos költség váItozás időpontjától a közös kĺiltségnek
megfelelő összegen kell megállapítani.

2) az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljáraszo|gáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számu onkormányzati rendelet 18. $ (1)

bekezdésében foglalt béľleti szeruőđés megkötésére vonatkozó hataridőket jelen

határozatrőlszólóértesítéskézhezvételétőlkellsztlmitani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. május 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2014. 05. 05-én írásban értesítve a
bizottság határozatáľól. A rendeletben előíľt határidőn belül a bérlő nem jelentkezett
szerződéskiitésre.

A Budapest WII., Tavaszmező utca 8. saźm alatti,35l7I/0/C/2 helyľajzi szómĺi iires,

ft)Idszinti gaľdahelyiség elidegenítése

462 l 201'4. (IV.2 8.) sz. Vá ro s gazdálko d ás i és P énzü gyi Bizotts ág hztár ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Viírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájaru| a^Budapest VIII., Tavaszmező utca 8. szám a|atti,35171l0lcl2 hellyrajzi
szźtmu,15 m, alapteľiiletű, udvari bejáĺattĺ, ftjldszinti tires garázshelyiség 1.200.000'- Ft
vételáron, versenyeztetési eljarás mellőzésével tĺiľténő elidegenítéséhez T. B. T. tészéte.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjön T' B. T. részére eladási ajánlatot a 32|20I3.CVII. 15.)

számíönkormányzati rendelet szerinti ajtnlatikötottséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben T. B. T. nem é| az eladási ajćnIatbaĺĺ foglalt hataridőn belül a vétel

lehetőségével, úgy a helyiséget a hatá'|yos rendelkezések szerint nyílt arveľésen kell
elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. május 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikiildték 2014. május 5-én.

Ajántati ktitiittség lejárt. Nem kiitiittek adásvételi szerződést.
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A Teveszem l{ft. bérleti díj feliilviagdlati és szeľződés módosítdsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. 26. szĺÍm alatti helyiség vonatkozdsdban

463/20I4.(Iv.28.) sz. Városg azd,áikodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(3 igen' 12 nem, 0 taľtózkod'ás szavazattat)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozatijavaslatot
nem fogadja el:

I.) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. 26. szám aĺatti 35622/0/A/7 hrsz-li, 98 m2
alapterületű, utcai bejóratú, foldszinti, önkaľmányzati tulajdonú nem lakas célú helyiséget
bérlő Teveszem Kft. részére a bérleti szerződés módosításához, és a bérleti díjanak a
szeľződés módosítás aláírását kovető hónap első napjától 140.000,- Ft/hó + Á7a btźrleti +
kö züz emi- é s kül o ns z ol gált at ás i díj ak ö s s z e gen tort énő me gáll ap ít ás áho z.

2.) a bérleti szerződés megkatésénekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ólló nem
Iakas céljára szolgáló helyiségek bérbeadósának feltételeiről szóIó 35/2013. 0/r' 20.)
számú Budapest Józsefiárosi onkormányzati rendelet 19. s o bekezdés d) pontja alapján
3 havi bérleti díjnakmeýleĺő óvadékfekahését, tovóbbá a 19. s Q) bekezdése c) pontja
aĺapján kazjeg,łző előtt eg1loldalú kotelezettségvóllalási nyilatkozat aláírásót váĺlalja a
bérIő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4. május 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. 05. 07-én íľásban éľtesítve a bizottság
határ ozatáľról. Továb bi intézkedést nem i gényet.

A Budapest WII., Magdolna utca 42. fi)ldszint 8. szdm alatti, 35373/0/A/41 helyrajzi
s zĺÍm ú iir e s, ft) l d s zinti r akt dr h e ly is é g e li de g e nít é s e

464120|,4. (Iv.28.) sz. Városgazd'źikod,álsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(1 igen' 11 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|,1

A Vaľosgazdálkodási és Pérungyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi hatáĺozatíjavaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest .[/III', 
Magdolna utca 42' föĺdszint 8. szám alatti, 35373/0/Á/4]

heĺyrajzi számú, 34 m' alapterülettÍ, udvari bejóratú, fÓIdszinti üres raktórhelyiség
2.790.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljáľás mellőzĺźsével történő elidegenítés,thez V.

S. részére.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjÓnV. S. r,źszére eladási ajánlatot a 32/2013.(ĺ/II.]5.) számú
önkormányzati rendelet szerinti ajónlati karctséggel és fizetési feltételekkel,

3.) amennyiben V. .s. nem él az eladási ajánĺatban foglalt határidőn beĺĺil a vétel
lehetőségével, úgł a helyiséget a hatályos rendelkezések szerint nyílt árverésen kell
elidegeníteni.
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Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. május 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól értesítették az ügyfelet, az iig
további intézkedést nem igényel.

Javaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítésére

465 ĺ2014. (Iv.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen,3 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alább felsoro|t2 db nem lakás
céLjáraszo|gá|ő helyiséget és 14 db lakást abérbeadási állomanyból kivonja, egyittalfelkéri a
Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyi|t árverés lebonyolítására.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2014.junius 26.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A 2014. június 19. napján tartott árveľésľe a
Budapest vlil., Lujza u. 27-29. fsz. 2.; Diószegi S. u. 17. Ísz. 2. udvari, utcai és Kálvária
a. 2|'tB. fsz. 7. utcai ingatlanok nem keľiiltek be. A ti'bbi ingatlan éľtékesítésre keľült.

Javaslat a Budapest VIil., Dankó utca 16. fi)ldszint 4. szdm alatti hú4feliigyelői
s zo l g dl ati l a k ú s b a új h ĺÍafe I iigy el ő/b éľ lő kij el ö l é s é r e

466 l 201 4. (Iv.2 8.) sz. Város g azdá.Jiko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(l2 igen,O nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

ctm hrsz aIapteľület ingatlan típusa |ikvid foľgalmi éľték

Baross u.45.I11.44. 36777/0/N64 40 m2 komfortos lakás 4.000.000.- Ft

Bęzęrédi u.9. I. ll 3466910/N12 29 m' félkomfonos lakás 2.470.000,-Ft

Hősu. l. A'ép.fsz.502. 38839113/N9 69 m' komfortos lakás 5.160.000,- Ft

Kálvária u' 24' fsz. 6, 36063/0/N8 34m2 komfoľt nélktili lakás 2.210.000,- Fr

Kis Fuvaľos u. l l. Iil. 5. 35100/0/N30 38 m'? ťelkomfoľtos lakás 2.010.000.- Ft

Koszoru u.19-21. fsz. 13. 35268/0ĺB/1 30 m'? komfoľtos lakás 2.400.000.- Ft

Koszoľú u. f3. fsz.2. 3526',7/0/N8 43 m2 komfortos lakás 2.900.000.- Ft

Luizau.27-29. fsz.2. 35437/0/N2 57 m2 komfortos lakás 2.800.000.- Fr

Nasv Fuvaros u.5. I. 13. 35032/01N13 25 m2 komfoľt nélküli lakás 1.500.000.- Ft

Prátęr u. 48.vII|.29. 35728/2/N431 50 m'Ż összkomfoľtos lakás 3.500.000.- Ft

Sárkánv u. 14. II.38. 35989ĺ0/N39 29 mz felkomfortos lakás 2.320.000,- Fr

Szeszgvár u.9. fsz. 4. 3590610/N4 28m2 komfortos lakás 2.030.000.- Fr

Szisonv u. l3lA. Vl.22. 35',728/2/N300 4l m2 összkomfoľtos lakás 2.870.000.- Fr

Tavaszmező u. 5. I.6. 3524510/Nt3 38 m'Ż fęlkomfortos lakás 3.130.000.- Fr

Diószegi S. u. 17. fsz. 2. udvari,
utcai

36053/0/N4 24 mz egyéb helyiség 1.040.000,- Fr

KáIvária u.21lB. fsz.7 . utcai 36083/|lBĺ|2 l8 m2 iroda helyiség 1.630.000.- Fr
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dĺĺnt, hogy:

1. a Budapest VIII., Dankó utca 16. szźtm alaÍti épiiletbe házfe|úgyelőnek kijelĺili Yadźsz
Lász|őt'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidö: 2ÜL4. április 28.

2. a Budapest VIII. Dankó utca 16. ftjldszint 4. szźmű25,3l mf alapterületű, 1 szobás,
cjsszkomfortos komfortfokozatű önkormányzati tu|ajdonű, hźnfeltigyelői szo|gá|ati
lakás bérlójének - munkaviszonyafennóllásának időtartamára -Yađász Lászlót jelĺili
ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: f0I4. május 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A munkaszerződ'és megkiitése és a bérbeadás
megttiľtént.

Javaslat Gyenge Zsolt Attila tanúcsadói tevékenységének 2014. janudr,februúr és
mórcius havi teljesítés igazollÍsúra

467 12014. (Iv.28.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásra a Gyenge Zsolt Attilával kötcjtt megbízási szerzodés teljesítés
ígazo|źsźú 20 I 4 . j anuár 1 -j étó| 20 I 4. marcius 3 1 -i g terj edő idő szakľa.

2. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában fogtalt teljesítés igazolás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2014' május 1 3.

A Szelwezési és Képviselői rľoda tájékoztatása alapján: Gyenge Zso|t Attila részére a
telj es ítési g azo|ás a|áír ása m egttirtént.

ravaslat a Józsefvdrosi Gyermekek t]dĺiltetéséért Közhasznú Nonproftt Kft. 2014. évi
iizl et i terv é n e k j óv úh agy ds ár a

468 l 20 1 4. (Iv.28.) sz. Váro s gazdálko d ási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a lőzsefvárosi Gyermekek
Üdtĺttetesééĺt Kozhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi tizleti tervét 114 810 eFt bevétellkiadás
előirányzatta|, 75 800 eFt önkormányzati támogatással aZ előterjesztés mellékletében
tész\ętezett és beterjesztett üzleti terv szerint jővthagyja.

Felelős: a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft. igyvezető
igazgatőja
Határidő: 2014. ápľilis 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y táiékoztatása alapján: A diintés
további intézkedést nem igényelt.
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2. szźlmű melléklet

Javaslat Kozák Ignác Tibor megbízási szerz(idésének 2013.június, jlilius,
augusztus és szeptember havi teljesítés igazolásáľa

222l2013.(XI.04.) sz. HB hatáľozat (13 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humáns zolgáltatási Bizotíság úgy dönt, ho gy

1. javasolja elfogadásra Kozáklgnźrc Tiboľral kötött megbízźsi szęrződés teljesítés igazo|ásźft
2013 . június 1 -tóI 2013 . szeptembeľ 3 O-ig terj edő időszakĺa.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás alźtírására.

Felelős: polgármester
Ijatáriđ(5 : 20|3. november 1 9.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapjánz Kozálk Ignác Tibor részére a
teljesítésig azo|ás aláírása megtłirtént.

Javaslat adósságcsiikkentési támogatások elbírálásáľa

223l2013.(XI.04.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesternek, hogy H. B.
részére (ügyiratszĺím: 04-1166812013.) adósságkezelési szolgá|tatásľa való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg adósságcstikkentési támogatást állapítson meg 258.930,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. novembeľ 04.

A Humánszo|gáůtatátsi t)gyosztály Családtámogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az Íigyfél ľészére
megtörtént.

224l2013.(XI.04.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatásí Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Sz. J.
részére (ugyiratszám: 04-1168912013.) adósságkezelési szo|gźt|tatásľa való jogosultságot és
ezze| egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,. Ft összegben.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. november 04.



A Humánszo|gá|tatási Ugyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatátsa alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiiľtént.

225l2013.(XI.04.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatásí Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy D. T.
részéte méltányosságbő| (igyíratszám: 04-4640lf0I3') 40.000..Ft rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201,3. novembeľ 04.

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
blzottsági dłintés hatósági határozatba foglalása és postázása az tigyfél részére
megtiirtént.

226l2013.(XI.04.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtóąkqdás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy G. P.
tészére méltányosságból (ügyiratszám: 04-180l20I3.) 25.000..Ft rendkívĹili gyermekvédelmi
támo gatást ál lapít s on me g.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2013. november 04.

A Humánszo|gáttatálsĺ Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: A
bĺzottsági diintés hatósági batározatba foglalása és postázása ilz ügyfél ľészéľe
megttiľtént.

227l2013.(XI.04.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humiĺnszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy K. Tné
tigyében (ügyiľatszám: 04-315212013.) az adósságcsökkentési tőrnogatást megszüntető és
visszafizetésre kötelező I. fokú határozatot változtassa meg oly módon, hogy a 241.900..Ft
visszaťlzetenđő összeget engedj e el.

Fele1ős: polgáľmester
Hataridő: 2013. novembeľ 04.

A Humánszo|gáůtatálsi Ügyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatá,sa alapján: A
bĺzottsági dtintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtöľtént.



Javaslat civil sze rv ezetek beszámolóinak elfo gad á sá ľa

229l20l3.(XI.04.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja az alź.ŕbi civil szervezetek 2012. évről szóló szakmai beszámolój ćú és a 2013. évi
tevékeny s é gér ő| szőIő szakmai teľvet :

a) Budapest-Józsefuaľosi Református Egyházkĺizség (székhely:1085 Budapest, Salétrom
u.5.)

b) Euľópai Sors-TársakKozhasznú Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.7-9.)

c) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány (székhely:1146 Budapest, Zichy
Mihály u. 14.)

d) Nap-Kt]ľ Mentálhigiénés Alapítvĺĺny (székhely: 1082 Budapest' Nap u,25.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 4.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Humánszolgáltatási
Bizottság döntése alapján a20|4.jrĺlĺus havi első ülésľe VPB elé terjesztjük.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Kisfalu Kft. éľtesítése a diintésről 2013.
novembeľ 4.én megttiľtént.

Javaslat a Leonaľdo 41. Alapítvány 2012.II. félévi és 2013. I. fé|évi
tevékenységéről szőlő beszá moló elfogad ására

231l2013.(XI.04.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy:

elfogadja a Leonaľđo 41 AlapíBĺány 2012.II felévi és 2013. I felévi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő : 20 13 . november 4.

A Humánszolgáltatásĺ ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: Az tigyfél éľtesítése a diintésľő|
2013. november 5-én megtiirtént.



Javaslat a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves
beszám olók elfogadásá ra

232l2013.(XI.04.) sz. HB hatáľozat (13 igen. 0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáitatási Bizottság úgy dönt' hogy

1. elfogadja a Moľavcsik Alapíwány és a Szigony- Útitars a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft. szakmai beszttmo|őját a
pszichiátriai betegek nappali elltĺása taľgyban a 20 13 . évrő|

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 04.

2. köszönetét fejezi ki a Moravcsik Alapítvány és a Szigony- utitaľs a Komplex Pszicho-
szociális Rehabilitációért Kiemelten Közhasznu Nonprofit Kft munkatĺírsainak a
kerületi lako sok éĺdekében v é gzett munkáj áért.

Felelős: polgáľmester
lJatáĺidő : f0I3. novembeľ 04.

A Humánszoleáltatási tjgyosztálv tájékoztatása alapján: A beszámolók elfogadásra
keľiiltek. A Moľavcsik Alapítvány és a Szigony útitáľs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Kiemelten Kiizhasznú Nonprofit Kft. felé kösztinetet kifejező levél
keľĺilt kiküldésre.

Javaslat Kozáklgnác Tiboľ megbízási szerz(idésének 2013. októbeľ havi
telj esítés igazo|ásár a

239l2013.(XI.18.) sz. HB hatáľozat (13 igen" 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra KozákIgnźrc Tibonal kötött megbízási szęrzőđés teljesítés igazo|źsát
2013. októbeľ t-tó|2013. októbeľ 31-ig terjedő időszakľa'

2. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás altlírására.

Felelős: polgármester
Hatttrido: 2013. december 3.

A Szewezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Kozák lgnác Tibor részéľe a
telj es ítésig azo|ás a|áír ása m egtii ľtént.



Javaslat a józsefvárosi iinkoľmányzati óvodák téli és nyári zárva taľtási
idej ének m eghatá ľ ozására a 2013 ĺ201 4. nevelési évľe vonatkozóan

240l2013.(XI.18.) sz. HB hatáľozat (13 igen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺĺnt, hogy:

1) a józsefuaľosi önkotmćtnyzatí óvodák téIi zárva tartási idejét 2013. december 2I _ 2014.
janufu 3. közĺjtt határozza meg az Íinnepekľe tekintettel. A téli sztinet ideje alatt a Sziváĺvźny
Napközi otthonos ovoda (1083 Budapest, Szigony u. 18.) tigyeletet taľt és szfüség esetén
fogadja a többi óvoda gyermekeit is.

Felelős: polgármesteľ
Határidłĺ 2013. novembeľ 1 8.

2) a jőzsefuaĺosi önkormányzati ővodźlk öthetes nyáľi zárva tartási idejét a sziikséges
karbarúartási, felújítási és takarítási feladatok elvégzése érdekében az alábbiak szerint
hatźrozzameg:

Ovoda neve' címe:
Ovoda nyáľi zárva

tartási ideie:
Ugyeletľe kijelłitt ĺóvoda:

I
Gyerek-Viĺág Napközi
Otthonos Ovoda
1082 Bp. Baľoss u. 11l/b

2014.07.21-08.22-ig
Szivtrvźny Napközi
Otthonos Ovoda

2.
Kincskeľeső Napközr
Otthonos Ovoda
1089 Bo. Bláthv ottó u. 35.

2014.07 .21-08.22-ig
Katica Bolcsőde és
Napközi otthonos ovoda

ĄJ.
VáÍunk Rád Napközi
Otthonos Ovoda
1086 Bp. Csobánc u. 5.

2014.06.16-07.18-ig
Napsugaľ \apközi
Otthonos Ovoda

4.
\apsugár Napközi otthonos
Ovoda
1086 Bp. Dankó u. 31.

2014.07.21-08.22-ig
Vaľunk Rád Napkclzi
Otthonos Ovoda

5.

Koszoru Napközi otthonos
Ovoda
1086 Bo. Koszorú u.14-16.

2014.07.21-08.fL-is
Százszorszép Napközt
Otthonos Ovoda

6.

Hétsziĺvirág Napközi
Otthonos Ovoda
1081 Bp. Kun u. 3.

2014.06.16-07.18-ig
Napľaforgó Napközi
Otthonos Ovoda

7.
Mesepalota Napközi
Otthonos Ovoda
1085 Bp. Somosyi B. u. 9-15.

2014.06.16-07.18-ig
TA-TI-KA Napközi
Otthonos Ovoda

8.

TA-TI-KA Napközi otthonos
Ovoda
l088 Bp. Rakóczi út 15.

2014.07.21-08.22-ig
Mesepalota Napközi
Otthonos Ovoda

9.
Pitypang Napközi otthonos
Ovoda
1087 Bp. Százados i,t 14.

2014.07 .07 -08.08-ig
1. Kincskeľeső Napkclzi
Otthonos Ovoda
(201 4.07 .07-07. I 8-ie)



2.Katica Bolcsőde és
Napközi otthonos ovođa
(201 4.07 .21 -08.08-is)

10.

Sziv áw áĺy Napkö zi otthonos
Ovoda
1083 Bp. Szisonvu. 18.

f014.06.16-07.18-ig
Gyerek-Virág Napkozl
Otthonos Ovoda

11

Százszorszép Napközi
Otthonos Ovoda
1086 Bp. Szuzu.2.

2014.06.16-07.18-is
KoszoruNapközi
Otthonos Ovoda

12.

Napraforgó Napközi
Otthonos Ovoda
1084 Bp. Tolnai u. 6-9.

2014.07.21-08.22-is
Hétszinvirág Napközl
Otthonos Ovoda

13.

Katica Bolcsőde és Napközi
otthonos óvoda
1089 Bp. Vaida Péter u.37.

2014.06.16-07.18-ig
Kincskereső Napközi
Otthonos Ovoda

Az intézmények nyfuí zćtrva tartźsának idején az igyeIetre kijelölt óvodák fogađjźk a
gyermekeket.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201'3. november 18.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapján: A
sziikséges intézkedés megtétele érdekében a józsefváľosi iinkormányzatĺ óvodák
vezetőinek tájékoztatása 2013. novembeľ 21-én abwottsági dłintésről megtiiľtént.

Javaslat a Háló Köztisségfej lesztő Katolikus Egyesület kedvezményes
h elyiségbérletével kapcsolatos döntés m eghoz ata|ära

242l2013.(Xr.18.) sz. HB hatáľozat (13 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás me|lett)

A Humánszo|gáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a Háló Ktiztjsségfejlesztő Katolikus
Egyesülettel (székhely: 1225 Budapest, Batthyĺíny u.34:' adőszám: 18228452-1-43; képviseli:
dľ. Thuróczy György) bérleti szerződés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Ká|vfuiatér
16. szźlm alatti (hrsz. 35435l0lN32) 44 m2 alapteriiletű, nem lakás célú, utcai bejźratű
ftjldszinti helyiség tekintetében a beköltozhető foľgalmi érték 6oÁ-ával megegyezo, azaz
3I.020,- Ft/hó+Afa tisszegével egyező bérleti díjon, valamint a (hĺsz. 35435l0lV34) III m2

alapterülehĺ' nem lakás célú, utcai bejrĺratú pinceszinti helyiség tekintetében a beköltözhető
forgalmi érték6%o-ával megegyező, azaz 28.000,- Ft/hó+Afa összegével egyező béľleti díjon.

Felelős: polgáľmester
Hatőĺiđő: 2013. november 1 8.



A Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: A Humánszolgáltatási
Bizottság dtintése alapján 133212013 (xII.02.) sz. hatátozatźlban dłintiitt. A Bérlő nem
írta a|á a bérleti szerződ'éseket. További intézkedést nem igényel.

Javaslat M:áté Andľás megbízásiszerződésének 2013. októbeľ és novembeľ
havi teljesítés igazolására

251l2013.(X[.02.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humanszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Máté Andrással kötött megbízási szerzodés teljesítés ígazolását2013.
október 1-jétől 20t3. november 30-ig teľjedő időszakľa.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. december 17.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Nĺ.áté András részére a
telj esítés ig azo|ás a|áír ása m egtö rtént.

. 'avaslat 
Szentes *;;ľäil"..ľ;íäix"'1".ľ'äľää.ľ. októbeľ és

I

l 252/2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 ieen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

' A Humánszol gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

l t. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbízási szerzođés teljesítés igazo|ásźt
l )013. októbeľ l-jétől 2013. november 30-ig terjedő időszak'ra.

I, 2. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áfuásfua.
j

: Felelős: polgáľmester
: Határidő:fjl3. december 17.

.j

i

j a. Szelwezési és Képviselői lľoda tájékoztatálsa alapján: Szentes Beatľix részére a

.] teljesítésigazoláłs a|á,írása megttirtént.
i

j

I



Java s lat Kozák lgn ác Tibo r m e gbízá s i szerz(i désének 2i013. novem ber h avi
telj es ítés igazo|ásár a

253/2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 igen,0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatźsi Bizottság úgy dcĺnt, hogy:

1. javasolja elfogadásľa Kozák Ignác Tiborral kötött megbízźsi szerzóđés teljesítés igazolását
2013. november I-tő|2013. november 30-ig terjedő iďősza|<ra.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolts aláfuásttra.

Felęlős: polgármesteľ
Határiđó 2013 . december 1 7.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Kozák Ignác Tibor részéľe a
telj esítésigazolás a|áírása megtti rtént.

Javaslat a Buda pest Józsefvá ľosi Refo rm átus E gyh ázközség kedvezményes
h e|yiségbéľletével kapcsolatos d öntés m eghoz ata|ár a

254/2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 igen.0 nem szavazattal,0 taľtózkodás mellett)

A HumánszolgáItattsi Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a Budapest Józsefuarosi Refoľmátus
Egyházközséggel (székhely: 1085 Budapest, Salétľom u. 5; adőszám: 19818056-I-42;
képviseli: Bacskai Bálint) bérleti szerződés megkcĺtését kedvezményes bérleti díjon a
Kisfuvaľos u. 11. száma|atIi (hľsz. 35|00/0lN3) 103 m2 alapteľt.iletii, nem lakás célú, utcai
bejárati ľoldszinti helyiség tekintetében a bek<jltözhető forgalmi érték 6oÁ-źxa| megegyező,
azaz 102.465.- Ft/hó + Afa összegével egyező bérleti díjon.

Felelős: polgármester
Hatfuídő 20|3. december 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Végrehajtász 2014. 02. 27-én a bérleti szerződés
megktitésre keriilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat az álta|ános iskolák felvételi ktirzetével kapcsolatos vélemény
kialakítására

255/2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy:



a Budapest VIII. kerületi beiskolázásíkoruettel ľendelkezo źitalános iskolák felvételi köľzetét
tudomásul veszi az alábbiak figyelembe vételével:

- a NémethLász|ő Általanos Iskola új neve: Budapest, VIII. keriileti Németh László
Általános Iskola, a Lakatos Menyhén Altalanos Múvelődési Központ új neve:
Lakatos Menyhért ÁItalános Iskola és Gimnázium,

- a felvéte|i jegyzékben nem szeľepel az iljoman létesült Corvin sétány, melyet
Budapest VIII. KerĹileti NémethLász|ő Altalános Iskola felvételi körzetéhezjavasolt
csatolni, tekintettel a közterület elhelyezkedésére,

- a Bérkocsis utca Gutenberg tér és József körút k<jzclttí szakaszźnak új neve: Scheiber
Sándor utca' mely terület a Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Által á.'o s I sko l a kor zetéhez tarto zik.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 6.

A Humánszo|gźitatálsi ÜgyosztáIy Humánkapcsolati lľoda táiékoztatása alapján: A
bizottsági dtĺntésrőI a Budapest Főváros Kormányhivatala oktatási Főosztály
tájékoztatása 2013. december 3.án me gtö ľtént.

Javaslat adósságcsökkentési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatáls és méltányos kérelem elbírálásľa

256|2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. Áné.
(.dlgyiratszám: 04-1192112013.) ađósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ęzze|
egyidejrĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg207.965,. Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2013. december 2.

A Humánszollgáůtatálsi Ügyosztály Családtálmogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyféI ľészéľe
megtłirtént.

257I2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság tryy dĺint, javasolja a polgármesternek, hogy B. Iné.
(iigyiľatszám: 04-1268712013.) ađósságkezelési szolgźůtatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejrileg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg73.382,. Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. december 2.



A Humánszo|gá|tatási Ugyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyféI részére
megtłiľtént.

258/2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 igen' 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgáltatäsi tsizottság úgy dönt' javasolja a polgármestemek, hogy D. |').

(ügyiratszám: 04-1216512013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze|
ezzel egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg140.34f,-Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđó: 2013. december 2.

A Humánszo|gá|tatási Ugyosztály Családtámogatási lľoda tá'jékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél részére
megtiiľtént.

259/2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 ieen" 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humanszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármesteľnek, hogy D. K. részéľe
(igyiratszźlm: 04-12188/2013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg|54.821,- Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatźltiđő : 2013 . decembeľ 2.

A Humánszo|gá|tatátsi Ügyosztály Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ůigyfél részére
megtiirtént.

260/2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatásiBizottság úgy dönt, javasolja a polgáľmestemek, hogy H. Zné. részére
(iigyiratszĺím: 04-12|6612013.) adósságkezelési szolgźńtatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejrĺleg adósságcscikkentési támogatást állapítson meg 300.000'- Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hataríđo: 2013. december 2.

A Humán szo|gáitatálsi Ügyosztáty Csaláđtámogatási lroda tájékoztatátsa alapján: A
bizottsági diintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az ĺigyfél részére
megtiirtént.
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26112013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 igen.0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármesternek, hogy K. J. Jné.
tészéte (tigyiľatszám 04-IfI87/2013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és
ezzel egyíđejűleg adósságcs<ikkentési támogatźst állapítson meg 300.000'. Ft osszegben.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. december 2.

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtálmogatźlsi lľoda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása 

^z 
ügyfél részére

megttirtént.

262I2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gtĺItatásí Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármestemek, hogy N. Bné. részére
(igyiratsztm: 04-I|303l20I3.) adósságkezelési szo|gźlltatásra való jogosultságot és ęzzę|
egyidej űleg adósságcsĺlkkentési támogatást állapítson meg 300.000'. Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. decembeľ 2.

A Humánszolrgálltatálsĺ ÜgyosztáIy Családtámogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dłintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megttirtént.

263I2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dtint, javasolja a polgármesteľnek, hogy Sz. G. részére
(ugyiratsztlm: 04-1247512013.) ađósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejrĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg257.639o. Ft ĺisszegben.

Felelős : polgĺírmester
IJatfuidő 2013 . december 2.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztály Családtálmogatálsi Iľoda táĄékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtöľtént.

264/2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humĺĺnszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, javasolja a po|gármesteľnek, hogy T. S.
(ugyiratszám: 04-1267512013.) adósságkezelési szolgá|tatásta való jogosultságot és ezze|
egyidej rĺle g adó s ságcsökkentési támogatást állapítson me g 48.2t1,. Ft ĺ! sszegben.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 20 13. december 2.
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A Humánszo|gáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyféI részére
megtörtént.

265l2013.(Xil.02.) sz. HB határozat (13 igen' 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dtint, javasolja a polgáľmesternek, hogy V. É. I. ľészéľe
(tigyiratszám: 04-1216812013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezzel
egyidej rĺle g adó s ságcsökkentési tźlmo gatást állapítson meg 95. 83 1,- Ft ö sszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 2.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztáty Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ĺigyfél részére
megtiiľtént.

266I2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (l3 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humĺínszo|géitatźsi Bizottság úgy dtlnt, javasolja a polgármesternek, hogy Z. Lné.
(ügyiratszám: 04-1032212013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze|
egyidej tĺle g adó s ságcsökkentési támo gatást állapítson meg t7 3.821'- Ft ö s szegben.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźlridő : 20|3 . dęcember 2.

A Humánszo|gá|tatálsi tigyosztáty Családtámogatálsi lroda táĄékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatĺisági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megttirtént.

267I2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (13 igen.0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A Humanszolgáltatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármesternek, hogy
(ugyiratszám: 04-II598lf013.) adósságkezelési szolgźtLtatásra való jogosultságot
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,. Ft tisszegben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december 2.

A Humánszo|gá|tatási Ugyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatźlsa alapján: A
bizottsági dłintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiiľtént.

Zs. M.
és ezze|
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268/2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 igen" 0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt' javasolja a polgármesternek, hogy Sz. D. rész&e
méltányosságbőI (iigyiľatszám: 04-11749l20I3,) 30.000'.Ft rendkívtili gyermekvédelmi
támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december 2.

A Humánszo|gáitatási Ügyosztály Csatádtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ůigyféI ľészére
megtiiľtént.

269I2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 ieen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo\gá|tatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármesternek, hogy V. Sz. A.
részére méltányosságbőI (ügyiratszám: 04-1292312013.) 40.000'-Ft rendkívĹili
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuiđő : 2013 . decembeľ 2.

A Humánszolgá./rtatálsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ůigyféI részére
megttiľtént.

270I2013.(XII.02.) sz. HB határozat (13 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgáľmesternek, hogy Gľancsáné
Faľkas Magdolna ügyében (ngyfuatszźtm:04-I0634l5l20I2.) aZ adósságcsökkentési
támogatást megszüntető és visszaťlzetésre kötelező I. fokú hatźrozatot változtassa meg oly
módon, hogy a 157.000,. Ftvísszaťlzetendő ĺisszeget engedje el.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. december 2.

A Humánszo|gáitatási Ügyosztály Csatádtálmogatátsĺ Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiĺrtént.

Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási osztłindíj pályźľzat elbíráIására

271/2013.(XII.02.) sz. HB hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humáns zo|gáltatási Bizottság úgy dönt, ho gy
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1. a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási osztöndijpźtlytzat keretében aZ ,,A,, típusú
páIyázat esetében az alábbi érvényesen pá|yázőkat támogatja 10 hónapon kęresztlj| az
alábbi osszegekkel:

Ssz. Pólyázó neve KÓzterület Hózszám Em. Ajtó Támogatási
osszeg (FĐ /hó

I Iárfás Barbaľa Teleki Lász|őTér 3. 3. em. 2.uđ.5. 5000.-
2 Camara-Bereczki

Ferenc
Kaľácsony Sándoľ utca 22. ťszr.2I. 5000.-

J Balla Péter Berzsenvi utca 4.1. em.16. 5000.-
4 Székelv Emese Beľzsenvi utca 4. L em.16. s000.-
5 Markovics Zsolt Ituminutca 16.2. em.8. s000.-
6 Szathmárv Beáta Jtuminutca 16lB 2. em. 8a. 5000.-

Koppeľdák Júlia Bíró Laios utca 5. fs*.. 4. s000.-
8 Ilvés Noémi Masdolna utca 43.3. em. 40. 5000.-
9 Nánási Gábor Kźiváríatér 3. 1. em. 10. 5000.-
10 Chezan András Nagyfuvaros utca 3lb fsn.2. 5000.-
11 Chezan Júlia Nasvfuvaros utca 3lb fszt. f . 5000.-
T2 Noszkv Péter Tamás Tomő utca 56.1. em.2l. 5000.-
13 Bodó Alexandra Orczy ut 27. 1. em.28. 5000.-
I4 Monhor Viktóľia Baľoss utca 98.5. em. 5. s000.-
15 Monhoľ Hubert Baľoss utca 98.5. em.5. s000.-
T6 Gábriel Edina Koszotu utca 23. fszt.4. 5000.-
I7 Baka Boslárka Lilla Kőris utca 27. L em. 10. 5000.-
18 Merza Domonkos Bródy S. u. 26.2. em.1 5000.-
19 Merza Benedek Bródy S. u. 26.2. em.1 5000.-
20 Merza Péter Bródv Sándor u. 26.2. em.7 s000.-
21 Merza Mĺárk Bródv Sándor utca f6.2. em. I 5000.-
22 As.Gvózó Luizaatca 23. mf.9a. s000.-
z) Poreleczki Ildikó Józsefkörút 58.2. em.20la. 5000.-
24 Nagy Enikő Tömő utca 48-54.11. em.l2I. 5000.-
25 Hou Guan Yins Auróra utca 41. fszt.3la. 5000.-
26 Tekeres Zo|tán Fiumei út 2l-23.2 em.72. 5000.-
27 Domokos Julianna Dobozi utca 7-9.2. em. I 5000.-
28 Nasv Péter Viktor Somosvi Béla utca 7.2 em.5a. 5000.-
29 Nasv Veronika Lilla Somosvi Béla utca 7.2. em.5a. 5000.-
30 Nasv Lili Anna Bródv Sándoľ utca 13. fszt. 16. 5000.-
31 Nasv Tamás Bródv Sándor utca 13' fsń.' 16, s000.-
32 Siha Zoltan Diószeshv Sĺímuel utca 20. fsń.. 17. 5000.-
aa
JJ Fábian Zoltén Bérkocsis utca 3I. fsń'.7. s000.-
34 Vísh Bence Teleki Lász|ő tét 8-9/A.6. em.17. s000.-
35 Víeh Tamás Teleki Lász|ő tét 8-91A.6. em.17. 5000.-
36 YíshZsőťta Teleki LźszIőtét 8-9/A.6. em.17. 5000.-
31 Vass Ildikó Práteľ utca 60.9.em. 104. 5000.-
38 Kiss Richard osztály utca I2-14b.3. em.9. 5000.-
39 Gál lbolva Baross utca 103la.10. em. 35. s000.-
40 Csomor Kateľina Horváth Mihálv tér 16.5. em.3. 5000.-
41 Baľáth Akos Bláthv ottó utca t4. s000.-
/1',AL Baľáth Komé] Bláthv ottó utca 14. 5000.-
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43 Albert Tamás Szźnađosut 19-23 D.f. em.4. 5000.-
44 Zi|ahiPéter Dobozi utca 41a.4. em. 3. 5000.-
45 Kovács Viola Fecske utca 37. fszt.4. s000.-

Felelős: polgármesteĺ
Hataridő: 2013 ' december 2.

2. a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖsztöndíjpáIyázat keretében aZ ,,B', típusú
pá|yázat esetében az aIábbi érvényesen pá|yázőttźmogatja 3x10 hónapon keresztül az
a|ábbi összeggel:

,Ssz. Pólvózó neve Kozterület Házszám Emelet Ajtó Támogatást összeg
Gt) /hó

1 Götz Kľisztina Szentkirálvi utca 15. 3. em.7/a. 5000.-

, Felelős: polgármester
] Határiđó:2013. december 2.

i :. a 2014. évi Bursa Hungaľica Felsőoktatási osztöndíjpá|yazat keretében az a|thbi
pá|yázőkpá|yázataitnyilvanĺtjaérvénýelennek:

Pólyázati
típus

Pályázó neve Iránvítószám Utca, házszdm Indok:

B Sĺárközi István 1086
Szerdahelyi utca 1. fszt.
6lB

Nem éľkezett be
a nyomtatott
oáIvźnat.

A Boldizsáľ Attila 1089 orczy tét 4.5. em. 9.

Nem érkezett be
a nyomtatott
pźivźnat.

A Szathmáry Zo|tźn 1083
Jźuninutca 16/8 2. em.
8a.

Nem éľkezett be
a nyomtatott
pźiyázat.

A Konczos Lźsz|ő 1085 József krt. 68. 1. em. 13.

Nem éľkezett be
a nyomtatott
r,á|vźnat.

A Konczos András 1085 József kĺ. 68. 1. em. 13.

Nem érkezett be
a nyomtatott
pá|vźzat.

A Vizi Gáboľ 1084
Bacsó Béla u. |0-122.
em. 1.

Nem érkezett be
a nyomtatott
páIyázat.

A Csöľgics Gáboľ
Mátyás

108 r
Kiss József utca7 . 4. em.
408.

Kötelező
melléklet nem
került
benvúitásra.

Felelős: polgáľmester
Hatźniđő : 2013 . decembeľ 2.
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4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on a 20I3-20I4-es tanév II. félévére eső ,,A''
típu sú p tl|y ázatok támo gatás i ö s sze gének źIt;'Jta|ź.sár óI.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014.január 3 1.

5. felkéri a polgĺĺrmestert, hogy gondoskodjon a2014-2015-es tanév I. félévére eSő ,,A''
éS ,,B'' típusú pá|yázatok támogatási osszegének átuta|ásárő|.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 2014. augusztus 3 1'

A Humánszolrgáiltatátsi Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása atapján: Az
Emberi Eľőforľás Támogatáskezelő 2014. január 7-én a dtintési listát érvényesként
elfogadta. 2014. január 31-én a 20|3l2014.es tanév II. féIévére eső támogatási összeg
átutalásra kerůilt.

Javas|at adósságcsłikkentési támogatás, rendkívüli gyeľmekvédelmi
támogatás és méltányos kérelem elbírálásáľa

280/2013.(XII.16.) sz. HB határozat (9 ieen. 0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy B. B.
(ugyiratszám: 04-1300312013.) adósságkezelési szolgáItatźsra való jogosultságot és ezze|
ezzeI egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 189.529,.Ft összegben.

Fęlelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. december 16.

A Humánszolrgá./rtatálsi t)gyosztáty Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
bizottságĺ diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.

281/2013.(X[I.16.) sz. HB határozat (9 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźůtatźsi Bizottság úgy dönt, javasolja a polgáľmesternek, hogy B. I. ľészéľe
(ugyiratszźtm: 04-1310012013.) adósságkezelési szolgá|tatásta való jogosultságot és ezzel
ezze| egyiđejűleg adósságcsokkentési támogatást állapítson meg 300.000,.Ft clsszegben.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013 . decembeľ 1 6.

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtámogatátsi lroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dłintés hatósági hatá'rozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.
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282/2013.(XII.16.) sz. HB hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármesteľnek, hogy Mné. K. J.
kirendelt gyámrészéte méltányosságból (ügyiratszám: 04-8689l20l3.) 40.000'- Ft rendkívtili
gyeľmekvédelmi támo gatást állapítson me g.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2013. december 16.

A Humánszo|gá|tatźlsi Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ůigyfél részére
megtöľtént.

Javaslat a Hu má n szolgźitatási Bizottság tevékenységéh ez szü kséges
ta ná csadói tevékenység ellátásá ľa von atko ző megbízási

szerző dések mód os ítására

291l2013.(XII.l.9.) sz. HB határozat (8 ieen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy figyelemmel a 2014. évi átmeneti
gazđźůkodásľólszóló 52l20I3. (X[.19.) ĺinkormányzatirendelet 5. $ c) pontjában foglaltakľa

1. javasolja a polgármesternek tanácsadói tevékenység e||átásáta vonatkoző megbízási
szerzodés meghosszabbítźLsźIt dr. Jóvér Bélánéval 2014. februáľ 28-íg, bľuttó 80.400.-
Ftĺhő,azaznyo|cvanezer-négysztufoľint/hómegbizásidíjét.

2. javasolja a polgármesternek tanácsadói tevékenység e||atástna vonatkoző megbízási
szerződés meghosszabbítását Máté Andľással 2014. februáľ 28-ig, bruttó 40.856.-
Ft/hó,azazÍLegryenezer-nyo|cszázotveĺlhatfoľint/hómegbizásidijért,

3, javasolja a polgármesternek tanácsadói tevékenység ellátásĺíľa vonatkoző megbízási
szerződés meghosszabbítását Kozák Ignác Tibonal 20|4, februĺár 28-ig, bruttó
55.l18.- Ft/hó, azazotvenotęzer - száńizenrlyolc forint/hőmegbizási díjért.

4. javasolja a polgármesternek tanácsadói tevékenység e||átására vonatkozó
megbízási szerződés meghosszabbítźsát Boroznaki Arpáddal 2014. februáľ 28-ig,
bruttó 59.|99.- Ftihó, azaz otvenkilencezer-százkilencvenkilenc forint/hó
megbízási đíi1ért.

5. javasolja a polgármesteľnek tanácsadói tevékenység e||átásźra vonatkozó megbízási
szerzóđés meghosszabbítását Szentes Beatrixsza| 2014. február 28-íg, bruttó 40.856.-
Ft/hó, azaz N egyv eĺezer - ny olcszézotvenhat forintlhó me gbízási díj éľt.

6. felkéľi a polgármestert a határozat l-5. pontja szerinti megbizźlsi szerzőđés
mó do s ítás o k aláír tstlr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása a|apján: a megbízási szerződések
módosítása és aláírása megttirtént.

J av us I at a H umĺźns zo l g ĺÍk atás i B izo tts dg Ü gyr en dj ĺĺ n e k mó do sítĺźs áľ u

2/2014.(II.03.) sz. HB határozat (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dont, hogy a 2/2010. (X.19.) számu határozatával
elfogadott, a 88/2011 . (II.02.)' a 82l20I2. (III.22.), a I5l20I3.(II.04.)' és a t64l2013 (IX.16.)
számuhatfuozatával módosított, egységes szeľkezetbe foglalt Ügyrendjét úgy módosítja, hogy
azlJgyreĺd III. A BIZOTTSÁG urÉspľlĺEK RENDJE RÉSZ 1. pontja torlésre kenil, és
helyébe aza|ábbi szoveg keľül:

,,].A Bizottság arendes Ĺłléseit havonta, a k,ápviselő-testületi alés előtti hétfőnként a
Polgármesteri Hivaĺal III. 300-as hivatalos helyiségében I4.30 órai kezdettel tartja.,,

Felel ő s : Humánszol gá|tatási B izottság elnoke
Hatĺíľidő: azonnaI

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: az |Jgyrend aktualizálása
megtöľtént.

Javaslat Mdté Andľús megbízúsi szeľződésnek 2013. december havi teljesítés
igazolúsdra

3/2014.(II.03.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humáns zo|gźůtatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Máté Andrásssal kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ásźú
2013. december I-jétoIz}I3. decembeľ 3l-ig teĺjedő időszakľa.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a hattlrozat 1. pondában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februar 18.

A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Nĺáté András részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása megtiiľtént.

Juvaslat Boľoznaki Arpĺźd megbízĺźsi szerződésének 2013. július' augusztus,
szeptember, október' november és december havi teljesítés iguzolósdľa
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4/2014.(II.03.) sz. HB hatáľozat (12 igen" 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. javasolja elfogadásra Boroznąki Á'paooal kotott megbízási szętzódés teljesítés igazo!ását
2013 .július 1 -j étől 2013 . december 3 1 -ig terj eđ o iđőszakľa.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áirására,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. febľuaľ 18.

A Szervezésĺ és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Boroznaki Árpád részére a
telj es ítésig azo|ás a|áír ása m egtti rtént.

Javaslat Szentes Beatrix megbízdsi szerződésének 2013. decembeľ havi
te Ij es ítés ig azo I đs úr a

5/2014.(II.03.) sz. HB hatáľozat (12 igen" 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbízási szęrződés teljesítés
igazo|ásátz}I3. december l-jétől 2013. december 3l-ig terjedő időszakľa.

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

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. február 18.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapján: Szentes Beatrix részére a
telj esítésig azo|ás aláír ása megtti ľtént.

ravaslat dr. Ióvér BéIúné megbízdsi szerződésének 20I3. űugusztus,
szeptember' októbeľ, november, és december havi teljesítés igazolúsĺÍra

6/2014.(II.03.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás me|lett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy d<int, hogy
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1. javasolja elfogadásľa dr. Jóvér Bélanéval kötött megbízási szerzódés teljesítés igazolásźĺ
2013. augusztus 1-jétol 2013' december 31-ig terjedő időszakra.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolźs aláírására.

Felelős: polgármester
Hatźtrído 2014. februáľ 1 8.

A' Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: dr. Jóvéľ Béláné részére a
telj es ítésig azo|ás a|áír ása m e gtii ľtént.

Javaslat Kozúk lgndc Tibor megbízúsi szeľződésének 2013. december havi
telj esí'tés igazolús dľa

7/2014.(II.03.) sz. HB határozat (12 igen' 0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humáns zo|gáItatási Bizottság úgy dönt, ho gy

1. javasolja elfogadásraKozźkIgnác Tibonal kötött megbízási szerződés teljesítés
igazolźsát 2013 . december l-től 2013 . decembeľ 3 l-ig teľj ed o ídószakĺa.

2. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. februar 1 8.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Kozák Ignác Tiboľ részére a
telj esítés i g azo|ás a|áír ása m e gtö rtén t.

J av a s I ut u d ó s s d g c s ij k k e nt é s i t úm o g at d.y ir ún ti k é r elm e k e l b ír ĺÍI ĺt s dľ a
ZART ULES

9/2014.(II.03.) sz. HB hatáľozat (12 igen. 0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatásí Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Kné. F. T.
(igyiratszám: 04-1300512013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejűleg adósságcsĺikkentési tĺímogatást állapítson megI73'835,- Ft összegben.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 2014. februaľ 03.

A Humánszo|gá|tatátsi Ügyosztály Csatádtámogatási lroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az ügyfét részére
megttirtént.
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10/201.4.(II.03.) sz. HB hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy P. Iné.
részére (tigyiratszám: 04-1377012013.) adósságkezelési szolgá|tatásta való jogosultságot és
ezze| egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást áIlapítson meg267.393,- ľt ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 20|4. febľuár 03.

A Humánszo|gá|tatźlsi Ügyosztály Csa|ádtámogatźlsi lroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtĺntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.

11/2014.(II.03.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesteľnek' hogy R.
részére (iigyiratszám: 04-1383912013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot
ezzel egyiđejiileg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 45.832,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februaľ 03.

A Humánszo|gá|tatálsi ÜgyosztáIy Családtátmogatási lroda táĄékoztatása atapján: A
bŁottsági döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.

12l2014.(II.03.) sz. HB határozat (12 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá"Itatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy V. A.
részére (tigyiratszám: 04-I3I05|20I3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg adósságcs<ikkentési támogatást állapítson meg226.491,- Ft összegben.

Felęlős: polgármesteľ
Határiđő: 20I 4. február 03.

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtámogatásĺ Iľoda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megttirtént.

J av as I at a H umdns zo I g úkatĺÍsi B izo tts ĺÍg tev é k e ny s ég é h ez s zíiks ég es
tanúcs adói tev éke ny s ég elldtds dra vo nat ko ai megbízdsi szeľződés ek

mó do s ítds úru, valamint megbízúsi s zerződés meg kötés ére

S.
és
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25l2014.(II.21.) sz. HB hatáľozat (9 igen, 0 nem szavazatta|. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gtůtatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a tanácsadói tevékenység ęIlátására vonatkozó megbizási szerzodés
tnegłrosszabbítását Boľozlraki Áryáddal 2014. szeptenrbeľ 30-ig, bľuttó 59.I99,- Ftlhő
azazbruÍ\ő ötvenkilencezer-százkilencvenkilenc forint/hó megbízási ďíjéÍt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 21.

2. javasolja a tanácsadói tevékenység el|átására vonatkozó megbízási szeruődés
meghosszabbitását Máté Andrássa| 2014. szeptember 30-ig, bruttó 40.856,- Ft/hó,
azaz ne gryen ezeľ-nyo |c szźzotv enhat fo ri ntlhó me gb ízás i díj ért.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő : f}I 4.február 2I.

3. javasolja a tanácsadói tevékenység el|átástľa vonatkozó megbizási szerzőđés
meghosszabbíttsźú Szentes Beatrixszal 2014. szeptember 30-ig, bľuttó 40.856,- Ft/hó,
azaznegyvenezeľ-nyolcszázötvenhatforint/hómegbízásiđíjéÍt'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. ťebrufu 21.

4. javasolja a tanácsadói tevékenység e||źltására vonatkozó megbízási szerzóđés
meghosszabbítását dr. Jóvér Bélánéval 2014. szeptember 30-ig, bruttó 80.400,- Ftĺhő,
azaznyolcvanezer-négyszźzfoľintlhómegbízásídíjéľt.

Felelős: polgármester
Hatőĺiďo : 20 I 4.február.ZI .

5. javasolja a tanácsadói tevékenység e|Iźtásźlra vonatkozó megbízási szerzőđés
meghosszabbítását Kozák lgnác Tibonal 2014. szeptember 30-ig, bruttó 55.118,-
Ft/hó, azaz oty enotezer - szttńizennyolc forint/hó megbízási đíj étt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. február 2l.

6. javasolja tanácsadói tevékenység ellátásĺĺra vonatkozó megbizási szerződés
megkötését Muľaközy Adľiennel 2014. szeptember 30-ig, bruttó 40.856,- Ftlhő, azaz
negyvenezer-nyo lcszá zofu enhat forint/hó me gbizási đíjért.

Felelős: polgármester
Hatźľido : 201 4. februfu .2I .

7. felkéri a polgármestert a hattrozat 1-5. pontjában foglalt, az előterjesztés mellékletét
képező tanácsađói tevékenység e||túására ,vonatkoző megbizási szerződések
meghosszabbításának aláírásfua Boľoznaki Aĺpádđal, Máté Andrással, Szentes
Beatľixszel, dr. Jóvér Bélanéval valamint Koztklgĺtrc Tiborľal.

Í'l
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. február 28.

8. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 6. pontjában foglalt, az előterjesztés mellékletét
képező tanácsadói tevékenység elIátására vonatkozó megbízási szerzódés megktltésére
Muraközy Adľiennel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. februáľ 28.

9. felkéľi a polgármestert, hogy átruházott hatáskörében a működési céltaľtalékĺól a
szerzőđéskötést mege|ozően a költségvetési előirányzat źúcsoportosítást hagyja jővá.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. februźr 28.

A' Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapjánz a szerződésmĺódosítások, és az új
szerződés elkészítése, a|áírása megtłirtént.

Javaslat az idegenfoľgalmi adó differencidlt kiegészí,tésénekfelhasznúldsúľa

26ĺ20|4.(II.21.\ sz. HB határozat (8 igen.2 nem szavazatta|, 1ŕ'artőzkodás me||ett)

A Humanszo|gá|tatási Bizottság úgy dtint, hogy

1. javasolja az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználását az
előterjesĺés mellékIete szerinti 2014. március 15-i iinnepség és ztszlőavatás
keretében.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014. február 2|.

2. felkéri a polgármesteľt a program végrehajtása éľdekében szĹikséges döntések
meghozatalára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. marcius 3 1.

A Humánszo|gáitatási Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A felhasználás érdekében20|4.
máľcius 5-én a támogatási szerződés megkiitésre kerůĺIt a JóHíľ Média' Rendezvény és

Galéľia Kiizpont Ktizhasznú Nonpľofit Kft-vel.
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Javaslat a Guisto-Kamaľa Művészeti Közhasznrĺ l{onpľofit Kft. 20!3. évi
tevékenys égérő l szó ló beszá m oIó elfo ga d ásár a

28l2014.(Iil.03.) sz. HB hatáľozat (9 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humáns zo|gźitatási Bĺzottság úgy dönt, ho gy

elfogadja a Guisto - Kamara Művészeti Kĺjzhasmú Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről
szőIő besztlmolóját.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. marcius 03.

A Humánszolgáł|tatási Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A beszámotó elfogadásáróI2014.
marci us 5 - én l evélb en az TJ gy f él táj éko ztatás a me gtöľtént.

Javaslat a 2013. évi gyermekfogászati alapellátás beszámolójának
elfogadásáľa

3212014.(I[.03.) sz. HB hatáľozat (9 ĺeen,0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatźsi Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja az előterjesztés I-2. száĺ.u mellékletét képezó Semmelweis Egyetem
Fogoľvostudomanyi Kaľ Gyermekfogászati és FogszabáIyozási Klinika sza|<nai beszĺĺmolóját
a 2013 . évi gyermekfo gászati alapellátásról.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4. marcius 03.

A Humánszo|gá,|tatálsi Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: A
Humánszolgáltatási Bizottság döntéséről a Semmelweis Egyetem tájékoztatása
megtöľtént.

Javaslat gyermekek átmeneti otthona . a 0.3 éves koľú - 201,3. évi
beszámolój ának elfogadásáľa

33/2014.(JIJ.03.) sz. HB hatáľozat (9 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy elfogadjaZentaíoszkár ügyrendi indíwányát
a napirend elnapolására.

Felelős: poIgármesteľ
Hatźlriđo : 20| 4. április 1 5.
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A Humánszollgáůtatátsi iigyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: A
beszámoló kiegészítésre kerůilt. A Humánszo|gá|tatási Bizottság 56ĺ2014. (III.19.) számú
határozatálval elfogadta a beszámolót. A Ix. keriileti Onkormányzat tájékoztatása a
diintésről megtiiľtént.

Javaslat civil szerv ezetek beszá molóinak elfogadásá ľa

34I2014.(III.03.) sz. HB határozat (9 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az a|ábbi civil szervezetek 2012. és 2013. évről szóló szakmai beszámolőjźĺ
és a2013., illetve 2014. évi tevékenységérol szóló szakmai tervet, valamint javasolja a
Városgazdálkodási és Pénzngyl Bizottságnak, ezen szervezetek kedvezményes
helyiségbérleti díjának fenntartását 2OI4. évre vonatkozóan is:

a) Moľavcsik Alapítvany (székhely: 1083 Bp., Balassa u. 6.)

b) Szakja Tasi Cscjling Buddhista Egyesület (székhely: 1039 Bp., Kiľályok útja 38.)

c) Józsefuaľosi Spoľt Club (székhely: 1086 Bp., Baross u.I21'.)

d) ,,Reményi Ede'' Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081 Bp., Népszillházu.27.)

e) Magyaľ Goju Kai Szĺivetség (székhely: 1085 Bp., Kőfaľagó u.12.)

Felelős: polgármesteľ
Hatźnidő 201 4. marcius 3.

2. felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźĺ|kođő Kft.-t, hogy hívja fel a
kedvezményes helyiségbérleti szeľződéssel rendelkező civil szewezetek figyelmét a
szeľződésben foglalt határidők fontosságaľa, és azok nem teljesítése esetén a
kedvezmény megvonásának lehetős égére.

Felelő s : Kisfalu Józsefu aľo si Vagyong azdá|ko đő Kft .
Hatariđő : 2014. mĺírcius 1 5.

A Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján:

Moravcsik Alapítvány: A Humánszolgáltatási Bizottság diintése alapján a vPB
5|2ĺ2014. N.12.) sz.határozatźlban diĺnttitt. További intézkedést nem Ígényel.
Szakia Tasi Csiiline Buddhista Egyesület: A Humánszo|gáitatátsi BŁottság diintése
alapján a VPB 51312014. (v.12.) sz. határozatában dtintiitt. Továbbĺ intézkedést nem
igényel.
Jĺózsefuáľosi Sport Club: A Humánszo|gáitatźlsi Bizottság döntése alapján a VPB
514/20|'4. N.12.) sz.határozatźlban diintött. További intézkedést nem igényel.
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',Reményi Ede'' Cigányzenész Sztivetség: A Humánszolgá|tatási Bizottság döntése
alapján a VPB 51512014. (V.12.) sz. határozatában dtintött. További intézkedést nem
igényel.
Magvar Goiu Kai Sztivetség: A Humánszolgáltatási Bizottság dtintése alapján a VPB
5|6ĺ2014. (v.L2.) sz.határozatában dtinttitt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat civil szeľv ezetek kedvezményes helyiségbérleti kérelmének
ügyében

35/2014.(III.03.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A Humans zolgá|tatási Bizotĺság úgy dönt, ho gy

1. elfogadja az Inteľkulfurális Paľbeszéd Kozhaszn,Ú Alapítvány (székhely: 1084 Bp.,
Rákóczi téľ 10.; képviseli: Molnaľ Miklós) 2013. évi beszámolóját és 2014. évi szakmai
tervét, valamint javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak az Inteľkultuľális
Párbeszéd Közhasznú Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötését kedvezményes bérleti díjon
a Bp. VIII. kerĹilet Víg u. 28. szźtm alattí (|tĺsz. 349f6l0lN5) 33 m2 alapteľĹiletű, helyiség
tekintetében a mindenkori kozös költség összegével egyező bérleti díjon.

Felelős: polgármester
Határiđó: 20I 4. maľcius 3.

f . elfogadja aMagyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany (székhely: 1085 Bp., Baľoss
u.28.; képviseli: oberth József) 2013. évibeszźtmolóját és2014. évi szakmai teľvét, valamint
javasolja aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak a Magyar Emberi Jogvédő Ktizpont
Alapítvánnyal béľleti szerződés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Bp. VIII. keriilet
Baľoss u. 28. szám a|atii (hľsz. 36739l0lN4) I74 m2 a|apteriletű, helyiség tekintetében a
mindenkori kcizĺjs költség ĺisszegével egyezo bérleti díjon.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. maľcius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:

Magvaľ Emberi Jogvédő Kiizpont Alapítvány: A Humánszo|gá|tatási Bizottság diintése
alapján a VPB 363l20t4. (Iv.10.) sz. határozatálban diintiitt. 2014.05.28-án a béľleti
szerződés megkötésľe keľiilt. További intézkedést nem igényel.
Interkultuľális Párbeszéd Kiizhasznú Alapítvány: A HumánszolgáItatási Bizottság
diintése alapján előteľjesztés késziilt a VPB 06.02-i ülésére, melyet a Bizottság levett a
napiľendről.

Javaslat a Moľavcsi k Alapítv ány kedvezményes helyiségbérleti kérelmének
ügyében
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36/2014.(III.03.) sz. HB hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, VIII. ker. ulloĺ ĺt 60-62. szám
a|aÍtta|źiható (hľsz' 36308/0lN2) I89mz alapterületű helyiség vonatkozásában kiírt pá|yazat
bitá|őbizottságának véIeményével egyetért, és pá|yázat a|apján javasolja aYárosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottságnak a Moľavcsik Alapítvánnyal kedvezményes helyiségbérleti
szerzodés megkötéSét.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2014. március 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. 03. 24-én a bérleti szerződés megktitésre
keľült. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a 2014. évi,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért'' szakmai
kitĺintetésľe

37/2014.(III.03.) sz. HB határozat (8 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

2014' évben a ,,Kiemelkedő Bĺilcsődei Munkáért'' kitüntętést az a|ábbi személyeknek
adomźlĺyozza:

1. Asztalos Sándorné, Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék
2. Bodané Kállai Anikó, Józsefuaľosi Egyesített Btilcsődék
3. Stem Györgyné, Józsefulíľosi Egyesített B<jlcsődék

Fel el ő s : Humán szo |gá|tatási B izo tts ág elnöke
Határido : 20I 4. marcius 03.

A HumánszoLgáltatálsi Ügyosztáiy táĄékoztatása alapján: A kitĺintetések a Biilcsődék
Napján átadásľa keriiltek.

Javaslat adósságcsiikkentési támogatás iľánti kérelmek elbíľálásra

38/2014.(III.03.) sz. HB hatáľozat (8 ĺgen,0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dcint, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy dr. Cs. N.
(igyfuatszám:04-1946) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg
adósságcsökkentési tĺímogatást állapítson meg 1 3 3. 03 5,- Ft összegben.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatríľidő: 2014. március 03.
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A Humánszo|gá|tatálsi Ugyosztály Családtámogatási Iľoda tá'jékoztatása alapján: A
bizottsági döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél részére
megtörtént.

39/2014.(Iil.03.) sz. HB határozat (8 igen,0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy đönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy F. Iné.

részére (Ĺigyiratszám: 04-2250/20i4.) adósságkezelési szo|gáItatásra val'ő jogosultságot és

ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,- Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 03.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztály Családtámogatźlsi lľoda tájékoztatása alapján: A
blzottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.

40/2014.(JII.03.) sz. HB határozat (8 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy G. Mné.
részére (ügyiľatszám: 04-2]I5l20I4.) adósságkezelési szolgáItatásľa való jogosultságot és

ezze| egyídejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 116.242,- Ft tĺsszegben.

Felęlős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014' március 03.

A Humánszolrgá./rtatási Ügyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megttirtént.

41l2014.(Iil.03.) sz. HB hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy L. Pné.
tészéte (igyiratszám: 04-24212014.) adósságkezelési szo|gáItatásrava|őjogosultságot és ezzel
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 1 86. 840'- Ft tisszegben.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. március 03.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztály Családtámogatási lroda táĘékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél ľészére
megttirtént.
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42/2014.(III.03.) sz. HB határozat (8 igen, 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźitatźsi Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesternek, hogy L. I.
részére (ügyiratszám: 04-L3769l201'3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési tĺĺmogatást állapítson meg 300.000'- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 03.

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtámogatálsi Iroda táfiékoztatálsa alapján: A
bizottsági diintés hatĺóságĺ határozatba foglalása és postázása az ůigyféI részére
megtiirtént.

43l20l4.(III.03.) sz. HB hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesteľnek, hogy Sz. I.

Gyné. tészére (tigyiratszám 04-194312014.) adósságkezelési szo|gáItatétsľa való jogosultságot
és ezze| egyidejrĺleg adósságcsökkentési tlímogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20t4. maľcius 03.

A Humánszo|gá|tatźlsi Ügyosztály Családtámogatási lľoda táĘékoztatátsa alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.

Javaslat a Tudományos lsmeľetterjesztő Táľsulat 201,3. évi tevékenységéľőI
szóIó beszámoló elfogad ására

55/2014.(III.19.) sz. HB hatáľozat (l.1 igen,0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Tudományos Ismeľette1esńo Tĺĺľsulat 2013. évi tevékenységéľől szóló
beszámo|őját.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. március l 9.

2. ktiszönetét fejezi ki a Tudományos Ismeretterjesztő Tiírsulat munkatĺíľsainak a keriileti
lakosok érdekében v égzett munkáj áéľt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. maľcius 1 9.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztá./ry tájékoztatása alapján: A beszámolĺi elfogadásáľ:őI az
Ügyfél értesítése 2014. máľcius 20-źn megtiirtént.
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Javaslat gyeľmekek átmeneti otthona . a 0-3 éves koľú - 20ĺ'3. évi
beszámolój ának elfogadásá ra

56/2014.(IJI.19.) sz. HB határozat (10 igen.0 nem szavazattal' 1 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a Budapest Főviíros IX. keľület Ferencváľosi onkormanyzat a201r2. novembeľ 15.-
2013. novembeľ 15. napja közotti idószakĺa vonatkozó beszámolóját a 0-3 éves koru
gyeľmekek átmeneti otthona feladatellátásáról.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I4. marcius 19.

A Humánszolrgálltatási tigyosztály Humánkapcsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: A IX.
kerületi onkoľmányzat tá,jékoztatása a beszámolĺi elfogadásáró| megtiirtént.

Javaslat Páůyázati felhívás közzétételére civil szerYezetek, művészek és
s p o ľtoló k, egyházak, egyházi szerv ezetek, n e mzeti s é gi

ön kormá nyzato k 20t4. évi támo g atása éľd ekében

57I2014.(III.19.) sz. HB határozat (8 ieen.0 nem szavazattal" 3 tartózkodás mellett)

A Humánszolgtitatási Bizottság úgy dönt, hogy

6. javasolja a polgáľmesternek elfogadásľa az előteľjesztés 1. számu mellékletét képező
jogi személyiséggel ľendelkező tarsadalmi és civil szervezetek, a|apítványok, valamint
miivészek támogatása, és aZ e|oteqesztés 2. szźtnű mellékletét képező jogi
személyiséggel rendelkező tarsadalmi és sport szervezetek, alapíNányok, valamint
sportolók tźtmogatésa, és az előterjeszés 3. számú mellékletét képezo egyhźnak,
egyhźzi szewezetek, egyházi alapítványok tárnogatása, és az e|óterjesńés 4. számu
mellékletét képezo Józsefuarosban múködő helyi nemzetiségi önkoľmányzatok
tźmo gattstxa ki írt p á|y ázati felhívásokat.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. marcius 1 9.

7 . az I ' pont a|apjan felkéri a polgármestert a pźůyázati felhívások közzététe|ére.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 20I 4. maľcius 25.

A Humánszo|gźitatálsi Ügyosztály tájékoztatása alapján: Polgáľmesteľ Úr eľogadta a
páiyázatifelhívásokat'és2014. március 25-én kiírásľa keľiiletek apá|yázatok.
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Javaslat az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználásáľa

58/2014.(III.19.) sz. HB határozat (8 ieen, 1 nem szavazattal. 2 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gtĺ|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

I. javaso|ja az idegenfoľgalmi adő differenciált kiegészítésének felhaszná|ását aZ

előterjesĺés melléklete szeľinti 2014. marcius 30-an megrenđezésre keľĹilő ,,Tavaszi
Zsongás Józsefvárosban'' elnevezésű egész napos rendezvény keľetében.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: 2014. máľcius 19.

2. felkéri a polgaľmestert a progľam végľehajtása érdekében szfüséges döntések
meghozatalźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. maľcius 3 1.

A Humánszo|gá|tatási Ügyosztá|y táiékoztatása alapján: A felhasznátás érdekében20|4.
máľcius 28.án szerződésmódosításra keľült soľ a JóHír Jőzsefvźlrosi Média, Rendezvény
és Galéria Kiizpont Kiizhasznú Nonprofit Kft-vel.

Javaslat N.ĺáté Andľás tanácsadói tevékenységének20Ĺ4. febľuáľ és máľcius
havi teljesítés igazolásáľa

60/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (13 ieen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźĺItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Máté Andľás tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ását 2014.

február l-jétől 2014. március 3l-ig terjedo idósza]<ta.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatarido : 201 4. május 7.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Máté András részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása m egtti ľtént.
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Javaslat Szentes Beatrix tanácsadói tevékenységének 20t4. j a nuár, februá ľ
és máľcius havi teljesítés igazo|ására

61/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (13 ieen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humáns zo|gáltatási Bizottság úgy dönt, ho gy

1. javasolja elfogadásľa Szentes Beatrix tanácsadói tevékenységének teljesítés igazolását
2014.január 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő időszakra.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|źlírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 7.

A' Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapján: Szentes Beatrix részére a
telj es ítés i g azo|ás a|áír ása m egtö rtén t.

Javaslat d ľ. Jóvéľ Béláné tanácsadói tevékenységének 2014. j anuár, febľuá ľ
és máľcius havi teljesítés igazo|ására

62/2014.(IY.f2.\ sz. HB határozat (Í3 ieen,0 nem szavazatta|. 0 tartőzkodás mel'lett]'

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa dľ. Jóvéľ Bélané tanácsađói tevékenységének teljesítés igazo|tsát
2014. január l-jétől 2014. máľcius 3l-ig terjedő idoszakĺa.

2. fe|kéri a polgáľmesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírásáľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 7.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatálsa alapján: dľ. Jóvéľ BéIáné részére a
telj esítési g azo|ás a|áír ása m e gtö ľtént.

Javaslat Murakiiry Adľienn tanácsadói tevékenységének 2014. március
havi teljesítés igazolására

63lf014.(IY.22.) sz.IĺBhatározat (I3 ieen.0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me||ett)

A Humánszolgźitatásí Bizottság úgy dcint, hogy

).L



1. javasolja elfogadásra Muraközy Adrieĺm tanácsadói tevékenységének teljesítés igazolását
2014. március 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő időszakľa.

2. felk&i a polgármesteľt a haÍározat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás a|źirásáta.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I4. május 7.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Murakiizy Adľienn részéľe a
teljesítésigazolás aláĺrása megttirtént.

Javaslat a Leonaľdo 41 Atapítvány 2013.II. félévi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogad ására

64l2014.(IV.22.) sz. HB határozat (13 igen,0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgźůtatási Bizottság úgy dönt, hogy elfogadjaaLeonardo 41. AIapitvarry 20|3.II.
félévi tevékenységéről szóló besztmo|őjźú.

Felelos: polgármester
Hatáĺido: 20 1 4. áprilís 2f .

A Humán szolrgáIrtatálsi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A beszámoló elfogadásáról
20|'4. ápľilis 23-án az[Jgyfé| értesítése írásban megtiiľtént.

Javaslat civil szeľv ezetek beszá molóina k elfo gad á sá ľa

65/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (13 ĺeen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gtitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az a\ábbi civil szervezetek 2013. évről szóló szak'ĺnaĺ beszámolóját és a
2014. évi tevékenységéľől szóló szakmai tervet, valamint javasolja a kedvezményes
bérleti díj fenntatását:

a) Kótai Sport Egyesület (székhely: 1081 Budapest, II. János PáIpápatér 1.)

b) Józsefuarosi Refoľmátus Egyhazkozség (Találkozási Pont Református Közösség)
(székhely: 1089 Budapest, Kőris u. 13.)

Felelős: polgármester
Hatariđő : 20 1 4. źtprilis 22.

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. táj éko ztatása alapj án:
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Kĺítai Spoľt Egyesület: A Humánszolgáltatási Bizottság dtintése alapján a VPB
60812014. (vI.02.) sz.határozatálban diintiitt. További intézkedést nem igényel.
Józsefvárosi Református Egyházkiizség (Ta|álkozási Pont Református Közössée): A
Humánszolgáltatási Bizottság diintése alapján a vPB 609l20L4. (vI.02.) sz.
határozatában döntött. További intézkedést nem igényel.

Javaslat Kozálk lgnác Tibo ľ ta n á csad ói tevékenységén ek 20t4. j a n uá r,
febľuár és március havi teljesítés igazo|ására

A HumánszolgóItatási Bizottság a 66/20]4.(IV.22.) számú határozatában ismételten dontott a
napirendi pontról:

68/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (12 igen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humiínszo|gá|tatźsi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Kozźlk Ignác Tibor tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ásttt
Z)I4.január I-tó|2014. március 31-ig terjedo időszaka.

2. fe|kéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláításfua.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2014. május 7.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Kozák Ignác Tibor részére a
telj esítésig azolrás a|áír ása m e gtö rtént.

Javaslat az S.o.S. Kľízis Alapítvány Családok Átmeneti otthona
fela d a tel|átás 2013 . év i b eszám olój á n a k e lfo ga d ásár a

69l2014.(IY.22.| sz. HB határozat (Í3 igen.0 nem szavazatta|, 0 tartózkodás mel|ett\

A HumánszoIgáItatásíBízottság úgy dĺint, ,,mivel az alapínány képviselője nincs jelen', hogy
elfogađja Zentai oszkáľ ügyrendi indítvanyát a napirend elnapolásdra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: azonnal

A Humánszo|gáitatźlsi Ügyosztály, Humánkapcsolati lľoda tájékoztatása alapján: A
Humánszolgáltatási Bizottság a 2013. évi beszámo|őt 2014. 06. 10. napján megtaľtott
ülésén megtáľgyalta. A beszámoló elfogadásľa keľÍĺlt, errő| az Alapítvány tájékoztatása
megttirtént.
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Javaslat a KEK Pont Drogkonzultációs Kiizpont és Dľogambulancia
Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatos

diintésľe

72lf0|4.(IY.22.\ sz.HBhatározat (9 ígen,4 nem szavazatta|.0 tartőzkodásme||ett|

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el a KÉK Pont Drogkonzultációs
Kcizpont és Dľogambulancia Alapítvány f0I3. évi tevékenységéről szóló szakmai
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. ápn|is 2f .

A Humánszo|gá|tatźlsi Ügyosztály Humánkapcsolati lroda tájékoztatátsa alapján: A
dtintésrőI a Kĺsfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodĺó Kft.' valamint il KEK Pont
Alap ítvány tájékoztatás a me gtłĺrtént.

Javaslat civil szeľvezetek kedvezményes helyiségbérleti kérelmének
ĺigyében

74l20l4.(IY.22.\ sz.ľJBhatározat (|2 ieen.0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me||ett\

A Humánszolgźlltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a Para-fitt Spoľtegyesülettel
(székhely: 1086 Budapest, Fiumei ut2I-23.; képviseli: Gégény Noémi) béľleti szerzódés
megkötését kedvezményes bérleti đíjon a Bp. VIII. keľület Karácsony Sándor u. 22./A.
szźlm a|atti (hrsz. 35450) I04 mf alapteľtiletű, valamint a Karácsony Sandoľ u.22.lB, szźm
alatti (hĺsz. 35450) 106 m, alapterületű helyiség tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. ápri|is 22.

2. javaso|ja aYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak a Muľo Phĺal-Testvéľem Cigĺíny-
Magyar Társadalmi és Kulttľális Egyestilettel (székhely: 1014 Bp., orsztlghźz u. 15.;

képviseli: Varasdy Gabriella) bérleti szerzőđés megkötését kedvezményes bérleti díjon a
Bp., VilI. kerület Bauer Sándor u. 4. szám a|atti (hrsz. 35087lN0) 25 m2 alapterületű,
helyiség tekintetében.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: 2014. äpríIis 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
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Paľa-fiitt Spoľtegyesület: A Humánszolgáltatási Bizottság diintése alapján a VPB
51712014. (v.12.) és 579/2014. (v.28.) sz. határozatában döntiitt. További intézkedést
nem igényel.
Muro Phral-Testvéľem Cigány-Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület: A
Humánszolgáltatási Bizottság diintése alapján a vPB 5t1ĺ20t4. (v.12.) sz.
hatá.ľ ozatálb an d tintö tt. Tová b b i intézkedést n em i gényel.

Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. keľetében pályázati felhívás
elfo ga dás ára a Szomszédsá gi Házfelü gyelői felad at e||átásár a

77lf014.(IY.f2.) sz. HB határozat (10 igen,0 nem szavazatta|,2 tartőzkodźls mel.|ett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja elfogadásra a Városgazdálkodási és
Pénztigy Bizottságnak a Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt keretében (KMOP-5.I.1.lB-
I2-k-20I2-0001) az e|őterjesztés mellékletét képező Szomszédsági Hźzfelügyelői feladatok
e l látása tn eyú p źl|y ázati felhívást é s annak me llékl ete it.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő : 20I 4' áprl|is 22.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A Váľosgazdálkodási Bizottság 45912014. (Iv.28.)
számű határozatźlval a Magdolna Negyed Progľam III. keľetében (KMOP-S. 1. 1./B-12-k.
2012-0001) a ''Szomszédsági Házfelügyelői feladatok ellátása,, tárgyűl pá|yázati felhívást
és annak mellékleteit elfogadta. A döntést kiivetően a felhívás megielent, a három
meghiľdetett álláshelybő| eddig egy kerĺilt betöltésre, a többire is folyamatos a
jelentkezés.

Javaslat adósságcstikkentési támogatás iľánti kérelmek elbíľáIásáľa

78l2014.(IY.22.\ sz.HB határozat (12 igen,0 nem szavazatta|. 0 tartózkodás me||ett\

A Humanszo|gáItattsiBizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. M. Jné.
1082 Budapest, szám alatti lakos részéte a 04-2713120|4. szźlmű ügyiratban
adósságkezelési szolgá|taÍésra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési
támogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatáľídő : 20I 4. ápri|is 22.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási lroda.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása 

^z 
iigyfél ľészéľe

megttirtént.
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79ĺ20|4.(IY.22.| sz.HBhatározat (12 igen.0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me||ett|

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. Lné.
1089 Budapest, szélm alattí lakos részére a 04-416312014. számu ügyiratban
adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsokkentési
támogatást állapítson meg 89 .7 7 8,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 4. źryľiIis 22.

A Humánszolrgá./rtatátsi Ügyosztály Családtámogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az ĺigyfét részére
megtörtént.

80/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (l2 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy B. R. J.
1089 Budapest, szám alattí lakos tészére a 04-48I3l20I4. szám,ű ügyiľatban
adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezzę| egyidejűleg adósságcsökkentési
támogattĺst állapítson meg I35.578,- Ft összegben.

Felelos: polgáľmesteľ
Hataľidő : 20I 4. áprllis 22.

A Humánszo|gźitatálsi Ügyosztály Családtámogatźlsi Iľoda tájékoztatása atapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása 

^z 
iigyfél részére

megtiirtént.

8|l20l4.(IY.22.) sz.HBhatározat (|2 ieen.O nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me||ett\

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dĺ!nt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy B. Lné.
1083 Budapest, szźlm a|atti lakos tészéte a 04-2221312014. szźĺrru iigyiratban
adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
támogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő : 20 I 4. áptĹLis 22.

A Humánszo|gá|tatási t)gyosztály Családtámogatátsi lľoda tájékoztatása alapján: A
bizottsági döntés hatósági határozatba foglalása és postázása 

^z 
ügyféI részére

megtiiľtént.

82ĺ20!4.(IY.22.) sz.H.Bhatározat (|2 ieen,0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodás mel.|ett\

A Humánszo|gtůtatási Bizottság úgy dĺint, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Bné. S. M.
1081 Budapest, szám a|atti lakos tészére a 04-329812014. szźlĺnu ügyiratban
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adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezzel egyidejuleg adósságcsökkentési
támogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Fe1elős: polgármester
Határidő: 2014. áptĹ|is 22.

A Humánszo|gáůtatási ÜgyosztáIy Családtámogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatĺíságĺ határozatba foglalása és postázása az iigyfét ľészére
megtörtént.

83ĺ2014.(IY.22.) sz. HB határozat (12 ieen,0 nem szavazatta|. 0 tartőzkodás me||ett\

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Csné. K.
E. 1081 Budapest, szám a|atÍi lakos tészéte a 04-418512014. szźnrn ügyiľatban
adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
támo gatást állapítson meg I 57 .922,- F t ĺi s sze gben.

Felelős: polgáľmester
Határiđó : 20 1 4. áprllis 22.

A Humánszo|gáůtatálsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása az ügyfét részére
megttiľtént.

84/2014.(IV.22.) sz. HB hatáľozat (l.2 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgźůtatásiBizottságúgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy H. A. 1083
Budapest, ... sztln alatti lakos részére a 04-4171/2014. szźlmű ügyiratban adósságkezelési
szolgáLtatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást
állapítson meg 117.f06,- Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. ápr1|is 22.

A Humán szolrgáÄtatási Ügyosztály Csalá dtálmogatźlsi lľoda tájékoztatása alapján: A
bizottsági döntés hatĺisági határozatba foglalása és postázása az iigyfél részére
megtiiľtént.

85/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (12 ieen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatźsi Bizottság úgy dĺint, hogy javasolja a polgármesternek, hogy o. Iné.
1088 Budapest, szám alatÍj lakos tészére a 04-152012014. sztmľű ügyiľatban
adósságkezelési szolgáItatásta való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
támogatást állapítson meg 300.000,- Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatőĺidó : 201, 4. április 22.

38



A Humánszo|gá|tatálsi Ugyosztály Családtálmogatási lroda tá,jékoztatása alapján: A
bizottsági döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megttirtént.

86/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (12 igen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dcint, hogy javasolja a polgármesternek, hogy P. J. 1084
Buđapest, ... szźlm alatti lakos részéte a 04-368512014. számű ügyiľatban adósságkezelési
szolgá|tatásra való jogosultságot és ęzzel egyidejrĺleg adósságcsökkentési támogatást
állapítson meg f3I'234,- Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Határidő : 20],4. áprĺ|is 22.

A Humánszollgáitatźlsi Ügyosztály Családtámogatá,si lľoda tńjékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatĺísági határozatba foglalása és postázása az ĺigyfét ľészéľe
megtłiľtént.

87 /20|4.(|Y.22.) sz. HB határozat (l2 iuen.0 nem szavazattal. 0 ŕ'artőzkodás mel.lett)-

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺ}nt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy S. Zné.
1085 Budapest' szám alatti lakos részére a 04-3687120|4. számu ügyiratban
adósságkezelési szolgźitatásra való jogosultságot és ezzę| egyidejűleg adósságcsokkentési
támogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataridő : 201' 4. ápri|is 22.

A Humán szolrgá.Jtatźlsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dłintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ĺigyfét részére
megtöľtént.

88/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (12 igen' 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgtl|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Sz. Zné.
1084 Budapest, szán alaÍti lakos részére a 04-330212014. sztmn ügyiľatban
adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcscikkentési
tlímogatást állapítson meg 300.000,- Ft tisszegben.

Felelős: polgármester
Hattridó: 201 4. ápri|is 22.

A Humánszollgáiltatátsi Ügyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatálsa alapján: A
bizottságĺ diintés hatósági batározatba foglalása és postázása 

^z 
ügyfél részére

megtiirtént.
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89/2014.(JV.22.) sz. HB határozat (12 igen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Sz. G.
1089 Budapest, szám alatti lakos részére a 04-586712014. számű Ĺigyiľatban
adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési
támogatást állapítson meg I37 .125,- Ft összegben.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő: 2014. ápr1|is 22.

A Humánszolrgáůtatźtsi Ügyosztály Családtálmogatálsi lroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtörtént.

90/2014.(IV.22.) sz. HB hatáľozat (12 igen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy T. J. i081
Budapest, ... szźlrĺ alatti lakos részére a 04-66412014. számű iĺgyiratban adósságkezelési
szolgá|tatásra való jogosultságot és ezzel egyidejríleg adósságcsökkentési támogatást
állapítson meg 239.933,- Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. áprl|ís 22.

A Humánszollgá./ltatátsi Ügyosztály Családtámogatási lroda táiékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatĺósági határozatba foglalása és postázása 

^z 
ügyfél ľészéľe

megttirtént.

9 1 l 20 |  .(IY .f2.| sz. HB határ ozat ( |2 igen, 0 nem szav azatta|. 0 tartőzko dás me||ett\

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy V. Jné.

1083 Budapest, szám alatti lakos részéte a 04-3684120|4. számí ügyiratban
adósságkezelési szolgźitatásra való jogosultságot és ezzęI egyidejűleg adósságcsökkentési
tĺĺmogatást állapítson meg 300.000,- Ft tlsszegben.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő : f01 4. ápr1|is 22.

A Humánszo|gá|tatási Ügyosztáty Családtámogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dłintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél részére
megtiirtént.

92l2014.(IY.22.) sz. HB határozat (t2 igen.0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me||ett\

A Humánszolgtitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Y. Zné.
1085 Budapest, sztm a|aÍti lakos tészére a 04-4I70l20I4. sztllnu ügyiľatban
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adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési
támogatást állapítson meg 25 I.606,- Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 I 4. źryri|is 22.

A Humán szo|gá|tatźlsi tigyosztály Csalá dtámogatási lroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági diintés hatósági határozatba foglalása és postázása 

^z 
ügyféI részére

megttirtént.

93ĺ20Í4.(IY.22.) sz. HB határozat (Í2 igen.O nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me||ett\

A HumánszoIgá|tatási Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgáľmesteľnek, hogy D. Zné.
iigyében az adősságcstĺkkentési támogatást megszüntető és visszaťĺzetésre kötelező I. fokú
hatátozatot (ügyiratszám: 04-I8l20I4.) vá|toztassa meg oly módon, hogy a visszaťlzetendő
77.770,- Ft tisszeget engedje el.

Felelős: polgármester
Határidő : 2011 4. źlprilis 22'

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél részéľe
megtiiľtént.

94l2014.(IV.22.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy V. É.
ĺigyében az ađőssźęcsĺjkkentési tźlmogatást megszüntető és visszaťlzetésľe kötelező I. fokú
határozatot (igyiratszám: 04-8fl2014.) vá|toztassa meg oly módon, hogy a visszaťlzetenđő
133.I70,- Ft összeget engedje el.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđő : 20I 4. tryrĹIis 22.

A Humánszo|gáitatálsi Ügyosztály Családtálmogatálsi Iroda tájékoztatása alapján: A
bizottsági dłintés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél ľészéľe
megttiľtént.

Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utca 19. szám alatti épiiletben lévő lakás
minőségi lakáscseľéjével, a forgalmi érték küliinbłizet iisszegének

csiikkentésére
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95/2014.(IV.22.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dont, hogy javasolja a Vaľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságnak' hogy Vaľga Erzsébet és fia életkörülményeikĺe való tekintettel, a
Budapest VIII., Dobozi utca 19. fszt. |. szźrnalatti,27,09 m, alapterületű, 1 szoba,komfortos
komfoľtfokozatil, valamint a Budapest VIII., Ęankó utca 30. III. emelet 9. szám a|atÍi, 1,5
szobás, komfotos komfoľtfokozatu, 32,26 m. a|apterületu lakások tekintetében, a bérlő
ťlzetési kötelezettségét - a visszaadott és a bérbe adandó lakás forgalmi érték kĺ;lanbazeftnek
50%-a (].314.000,- Ft) - teljes egészében engedje el.

Felelős : Kisfalu J őzseťv źtrosi Vagyongazdálkodó Kft .

Hataĺidő : 201, 4. április 22.

A Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: A minőségi
lakáscserét a Rév 8 Zrt. kezdeményezte, de a VPB elé már nem készített előteľjesztést,
mert a béľlőnek tartozása van. Ennek ľendezését ktivetően tłirténhet meg a Rév 8 Zrt
részérőI a fenti határozat végľehajtása, illetve VPB felé előterjesztés készítése.
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