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Gązdálkodási Központ Zrt. irodavezetőj e



Soós Gytirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi fI. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 14 fovel határozatképes. A napirendre az e|ózetesen kiküldöttek szerint tesz
javaslatot azza| a változtatással, hogy a 3.1.-es,4.1.-es, 4.3.-as,4.4.-es,4.5.-os napirendet az
előterjesztő visszavonta.Szavazásra bocsátja azalźhbi napirendijavaslatot:

Napiľenŕl

1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Galanlbos Eszter - ügyosztólyvezető
(ír ós b e l i el őt erj e s zté s)

l . Javaslat köĺerĹilet-h asznáIati kérelmek elbírálására
2. Tulajdonosi hozzćtjáĺulás Budapest VIII. kerület, Pľáter utca 35. számú ingatlan

|eágaző gázv ezetékének kiép íté s éhez
3. Tulajdonosi hozzźĘttrulás a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában Iévő. telefonfiilkék

leszereléséhez J őzsefváros területén. 4. Tulajdonosi hozzźĄárulás- Budapest VIItr. kerĹilet, Győrffy IstvĄ utca 6. szźĺmtl
ingatlan előtt új kapubehajtó létesítéséhez

5. Tulajdonosi hozzĄárllás a Budapest VIII. kęľüIet' Reviczky utca 5. szttm a|atti
ingatlan optikai kábeles elérés kiépítéséhez

2.Rév8 Zrt.
Előterjesztő., Annus Viktor - vezérigazgató
(ír dsb eI i eĺőterj e sztés)

1. Javaslat a ľÉR_rcoZ ,,A,, - ,,Európa Belvaĺosa Kultuľális-gazđaság Fejlesztési
Pro gram II.'' pro gĺam me gvaló sít ásźn a| kapcsolato s dĺĺntésekľe

2. Javaslat aZ orczy negyeddel kapcsolatos döntések meghozatalára

ęorxÉzBEsÍTÉS)

3. Józsefváľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Fąrkns ors - vaglongazdálkodási igazgató
(írásbeli előterj esztés)

l. A Budapest VIII. keľület, Baross u.ĺIl sztrn a|atti,.lłhe|yrĄzi
szźmu lakásra vonatkozó rész|etfizetési kedvezmény megvonása - ELOTERJE1ZTD
VTSSZAVONTA

2. Lakás eliđegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajźnlat jővźhagyása
3, A Budapest VIu. kerület, Népszínhrĺz utca 57 . szám a|atti ftjldszinti, határozatlan idore

szóló bérleti j oggal terhelt iľodahelyiség elidegenítése
4. A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. |6. szźtm a|atti,36472l0ĺN3 he|yrajzi számťr

irodahelyiség elidegenítése
5. (I.bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u. 16. szám

a|atĹi t.iľes, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában



0.EérbevételikérelmeaBudapestVIII.kerület,Práteľu.3O.32.
szám a|atŁi tiľes, ĺinkormtnyzaÍi tulajdonú gépkocsi beálló helyre

7.1-és!IbéľlőtársakbérbevételikérelmeaBudapestVIII'
keľület, Pľáter u. 30-32. szttm a|atti üres, ĺjnkormźnyzati tulajdonú gépkocsi beálló
helyľe

8. A Kótai Sportegyesület bérleti díj Íizetésének felfüggesztése iránti kérelme a Budapest
VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 16. szám alatti önkormanyzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiség vonatko zásátban

9. Javaslat a Budapest VIII' kerüIet, Losonci tér 6. számalatti üres, nem lakás céljára
szol gáló helyis é g bérb eadására vonatko z ő p ttlry tzat eredményének me gál lap ításźtr a

10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási aján|at jőváhagyása _
Vaj dahunyad u.1f p oľKnzB.n s ÍľÉs)

4. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(ír ás b el i eI őterj es zté s)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület,1avaszmezo u.- szám alatti lakásra
vonatkozóan bérlők bérleti j o gviszonyának
kcjzös megegyezéssel való megszüntetéséľe, másik lakás béľbeadása mellett

Goľĺ<ÉzBESÍTES)
Előterjesztő: Farkas ors - o Józsefvórosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt.
v a gy o n gaz d.,źl ko dás i i gaz gat ój a

2. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Tavaszm",o ,.J- szám alatti lakásra
vonatkozóan (-bérl.ó bérleti j o gviszonyának közös megegy ezéssel való
megsziintetésére, másik lakás bérbeadása mellett (HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő. Farkąs ors - a Józsefvarosi Gazdáĺkoddsi Központ Zrt.
v a 8y o ngaz dáĺ ko dás i i gaz gat ój a

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület., Tavaszmező,u.-szám a|atti lakás
kiürítéséľe, másik lakás biztosítása mellett - ELoTERJE{zro uSsZAvoNTA
Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefvdrosi Gazdálkodási Központ Zrľ.
v agy ongazdáI ko dás i i gaz gat ój a
Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet. Tavaszmező u.e szám a|atti lakásra
vonatkozóan-ésTbérlőkbérletijogviszonyánakközös
megegyezéssel való megszĺintetéséľe' másik lakás bérbeadása mellett
ęorxÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Fąrkas ors - a Józsefvarosi Gazdálkoddsi Központ Zrt.
v agy o ngazdáĺ ko dás i i gaz gatój a
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező ".ĺI szám a|atti lakĺĺsra
vonatkozóanf|bérlőbéľletijogviszonyánakközĺjsmegegyezésselvaló
megszüntetésére, másik -lakás béľbeadása mellett - ELOTERJESZTO
VISSZAVONTA
Előterjesztő: Farkas ors - ą Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v agyongaz dáĺko dás i i gazgatój a

Soós György
Megállapítja, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

4.

5.



6 4| /20Í6. (vI.20.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság aza|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

t. GazdáIkodási Ügyoszt.ály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügyosztáIyvezető
(írásbeĺielőterjesztés) 

:

1 . Javasl at közterület-haszntiati kérelrnek elb írál ására
2. Tulajdonosi hozzćijárulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. számíj' ingatlan

Ie ágaző gázv ezetékének ki ép ítéséhez
3. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő telefonfiilkék

leszeľeléséhez J őzsefváros területén
Tulajdonosi hozzźljárulás Budapest VIII' kerület, Győrffy Istvan utca 6. számu
ingatlan előtt új kapubehajtó létesítéséhez
Tulajđonosi hozzźi11źlrulás a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 5. szám alatÍi
ingatlan optikai kábeles elérés kiépítéséhez

f.R:év& Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ósb eĺ i e ĺ ő terj eszté s)

l. Javaslat a ľÉn-roZ ,,A,, - ,'Euľópa Belvárosa KulturáIis-gazđaság Fejlesztési
Pro gľam II.'' pľogram megvalósításával kapcsolatos döntésekľe

2. Javaslat aZ orczy negyeddel kapcsolatos döntések meghozataIára

1ľóľrÉznEsÍľÉs;

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Kőzp ont Zrt.
Előt er"i e sztő.. Farkas ors - vaglongazdálko dási igaz gató
(írásb eli e lőterj eszté s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|át és eladási ajtn|at jővźlhagytsa
2. A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 57. szźtIn a|atti ftjldszinti, hatĺĺrozatlan időre

szóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése
3. A Budapest VIII. kerĺilet, Gyulai Pál u. |6. szám a|atti,36472l0lN3 helyrajzi számil

irodahelyiség elidegenítése
ą.łŰéľbevételikérelmeaBudapestVIII.kerület,SomogyiBélau.l6.szám

alatti iires, önkormanyzati tulajdonú, nem lakás céIjara szo|gźiő helyiség
vonatkozásában

rbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĹilet, Práter u.30-32.
szám alatti üres, önkormźlĺyzati tulajdonú gépkocsi beálló helyre

6-ésl-bérlőtársakbérbevételikérelmeaBudapestVIII.
kertilet, Práter u. 30-32. szźtm a|atti iires, önkormétnyzati tulajdonú gépkocsi beálló
helyre

+.

5.

5.



A Kótai Sportegyestilet bérleti díj fizetésének felfüggesztése iľanti kéľelme a Budapest
VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 1ó. szám a|atti önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiség vonatko zásában
Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet' Losonci tér 6. szám alatti tires, nem lakás cé|1ára

szolgáló helyiség bérbeadására vonatkoző páIytnat eredményének megállapítására
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at jőváhagyása _

Vajdahunyad u. I1ľóľKÉzľESÍTÉS)

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ásb eli előterj e s zté s)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező ĺl.qJ}źtm a|attí lakásra
voĺatkozőa" (- bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való
megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett (HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Fąrk"as ors - a Józsefvárosi Gazdálkadási Kozpont ZrĹ
v agy o n 4az dál ko dás i i gazgatój a

1. Gazdálko dási Ügy-osztály
Eĺőterjesztő.. Dr' Galambo,s Eszter - üg,,osztályvezető
(ír ás b eli el őterj eszté s)

Soós Gyiirgy
Ie|ezték, hogy az l.1 .-es napiľendet ki szerętnék kémi. Kérdezi, hogy egyéb külön tźrgya|ásra
van-e javaslat. Megadj a a szót Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Kéri az 1 .4-es, 1.5-tis napirend kĹi|ón tźlrgya|ását.

Soĺós Gytiľgy
Kiilön tźr gy aĘák az 1 - es blokk előterj esztéseit.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat kiizterĺĺlet-használati kérelmek elbíľálására

Soós Gyiiľgy
Az |.I.-es napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Dr. Balisani Cironak, a Gazdálkodási
IJ gy osztá|y vezető.helyettesének.

Dr. Balisani Ciľo
Az e\oterjesztésben ahatfuozati javaslat 6-os pontját szeretnék visszavonni.

Soĺós Gytiľgy
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Szeretné megkérdezni, hogy itt az |-es,2-es pontná| ezek avilágítőtestek ezek szeľint most is
ott vannak máľ. Nem azutcáĺa szeretnék ezt tenni, hanem valahogy lelógatják?

8.

9.



Dr. Balisani Ciro
Igen.

Soós György
További kérdés' hozzásző|ás hiányában vitát|ezárja, szavazásra bocsátja az a|étbbihattlrozati
javaslatokat:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy köztertilet-hasznźiaÍi
hozzájáruIást ad - teljes díjf,rzetéssel - az alábbiak szeľint:

KözterĹilet-haszná|ő.kérelmező: . TRESSERRESTAURANTSKft.
(1095 Budapest, Boľáros tér 4.)

A kozteľĹilęthaszntiat ideje: 2016. júliusf5. _f017. jil|ius24.
Közterület-haszná|at célja: világítótest elhelyezése
Közterii1et-baszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9.-

József kcjrút sarok
Kozterület -hasznáIatnagysága: 1 mf

: Feľelős: polgármester .
Hataĺidő: 2016.június 20.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-hasznáIati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizętéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-használi. kérelmező: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boráľos tér 4.)

A közterül ethasznźtlatideje: 20|6.augusztus 05. _2OI7.augusztus 04.

Köztertilet-használat céIja: napernyő
Közteľület.hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Népszínházu,7-9.
Kozterület-haszná|at nagysága: 4 m"

Felelős: polgáľmester
Hattltiđo : 20I 6. június 20.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-haszná|atihozzájárulást ad _ teljes díjfizetésse| _ aza|źhbiak szerint:

Kozterü1et-haszntt\ő,kére|mező: Padron Tapas KÍt. (2094 Nagykovácsi, Eĺitvös
utca7.)

A kozterülethaszná|atideje: 20|6.június 20. _2016. október 30.

Kĺjzterület-haszntiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-használathelye: Budapest VIII. keľület, Horánszky utca 10. előtti

járda



Közterület-használat nagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6.június 20.

2. tudomásul veszi a Padron Tapas Kft. Budapest VIII. kerület' Horánszky utca 10. sz. előtti
közterĹileten vendéglátő terasz elhelyezése céljából igénybe vett kcjzterület-haszná|atáĺ.20116.
június 02. -f016. június 19. napjáig szóló időtartamradíjťlzetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f016.június 20.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájáru|źlst ad - teljes díjfizętéssęl _ az a|t,łlbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kéľelmező: Igazgyiĺngy Divat Kft.
(1188 Budapest, Tölgy utca l6.)

A közierület használat ideje: 
. 

2)|6.július 18. - 2016. október 18.

Közteľtilet-haszná|at cé|ja: 1 db megállító tábla
Koztertilet-hasznáLathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Futó utca 34-36. szám

alatli tizléthelyiség előtti közterĹileten
KözterĹilet-haszná|at nagysága: I m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 20.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt; hogy közteriilet-használati
hozzajáru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|tlbbiak szerint:

KözteľĹĺlet-hasznźiő, kérelmező: Bródy Investment Kft.
(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 44.)

A közteriilet használat ideje: 20l6.július 1l. - 2016. oktőbęr 22.

KözterĹilet.hasznźt|at cé|ja: építési munkateľület
Kozteľület-haszná|athelye: Budapest VIItr. kerület, Bródy Sándor utca 44. _

Kőfaľagó utca 13. szám előtti közterĹileten 2 db
parkďóhe|y en + J 3 

^, iátdt,n
KözterĹilet-hasznźiat nagysága: 20 m" (2 db paľkolóhely) + 73 m" (árda)

Felelős: polgármester
Határidő : z0 I 6. j únius 20.

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 38I/20|6. (IV.25.) számu
hatźtrozatát az a|ábbiak szerint módosítia:



KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Nagyľét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Buľg Ete u. 1.)

A kozterület-használat ideje: 2076. mätcius 0l . -20|1. október 20.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
KöZtertilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány f/a. szám

előtti kcĺzterületen az uz|et' mellett
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: |6 ĺn2
Díjťrzetés ütemezése negyedéves díjfizetés

Felelős: po1gármester
Határidő: 2016. iúnius 20.

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy a 446/f0|6. (V.09.) számú
határozatát nem módosítja az alábbiak szerint:

KözteľĹilet-használó' kérelmező: Rauf és Társa Bt.
: (székhely: 1084 Budapest, Mátyás !éĺ i.)

A közterület használat ideje: 2016. májls 01. - 2016. szeptember 30.
Közterület-használat célja: vendéglátó terąsz
Közteriilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, MátyáS t'ér |]. szám előtti

k<jzterületen
Köztertilet-haszntiat"nagysága: 12 rÍł
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő: 2016.június 20.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem arj közterüiet-hasznáiati
hozzáj árulást az a|tlbbiak szerint :

Kĺjzterület-haszná|ő,kére|mezó: Fóľum Rendezvényszolgáltató Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Horánszky u.20.)

A koztertilet használat ideje: 2016. tlprl|is 15. - 2019, április 15.

Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó teÍasz
Budapest VIII. keľĺilet, Horánszky u. 20. szám

Köztertilet-haszná|athelye: előtti közterületen
Köztertilet-haszná|atnagysága: 20 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 20.



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dont, hogy visszavonja aMagyar Epíto Zrt.
részére 2016. április |3. - 20|7. augusztus 15. napja közötti időre szóló,55712016. (V.30.)
számrihatározataszerintiközterület-haszná|atihozzźićlrulást.

Felelős: polgármester
HaĹáriclő: 20T6. iúnius 20.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,. hogy közteľĺilet-hasznźlIati
hozzćĄáru|ást ad _ teljes díjmentességgel _ az alźlbbia:k szerint:

Kozterület-használó, kérelmező: Médiaszol gál|tatáts-tálmogató és Vagyonkezelő
Alap Rádió',- és Televízióttirténeti
KiáIIító,hely (MTV,Ą
(székhely: l037 Budapest, Kunigundaiftja 64.)

A közterület használat ideje: 2016.június 25.
Közterület-hasznźiaÍ,célja: Múzeurnok éjszakája
Kcjzterület-használaťhelye: Budapest VIII. kerület, Pollack Mihály téť 8-10.

szám^előtti játdán
Közterület-haszná|atnagysá'ga: 80 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.június 20.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy a Bizottság |4 igen,O nem, 0 tartózkodással a hatźlĺozatokat elfogadta.

64fl20t6. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazattal).

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|źlbbiak szerint:

Ktizteriilet-használó. kére|mezo: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boľiĺros téĺ 4.)

A közterülethasznáIat ideje: 20l6.július 25. -2017.július 24.

Közteľület-használat cé|ja: világítótest elhelyezése
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9.-

József körut sarok
Közterĺilet-használat nagysága: 7 mf

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: 2016.junius 20.



6 43 l 20 | 6. (vI.20. ) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dcint, hogy közteľület-használati
hozzájtlruItlst ad - teljes díjfizetéssel _ az alttbbiak szerint:

Kĺjzteľtĺlet-haszntiő. kérelmező: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(l095 Budapest, Boľáľos tér 4.)

A közteľĺ.ilet használat ideje: 20|6. augusztus 05. -20|7. augusztus 04.
Kcjzterület-haszná|at cé|ja: napernyő :

Kĺjzterület-hasznáIat helye: Bud^apest VIII. kerĹilet, Népszínházu.7-9.
Közteľület-hasznáIatnagysága: 4 m,

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 20'

6 44 120|6. (VI.20.) sz. Váľos gazdálkod ási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,s

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozteľtilet-hasznáIatihozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľtilet-hasznáIő, kéľelmező: Padľon Tapas Kft. (2094 Nagykovácsi, Eotvös
utca 7.)

A közteľĺ.ilet használat ideje: 2016. június 20. - 2016. október 30.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺizterü1et-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 10. előtti

járđ1
KĺjzterĹilet-hasznáLat nagysága: 2 ma

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. iúnius 20.

2. tudomásul veszi a Padron Tapas Kft. Budapest VIII. keľĹilet, Hoľánszky utca l0. sz. elotti
köztertĺletęn vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett közteľü|et-haszntiatźLt20|6.
június 02. _ 2016.június 19. napjáig szóló időtartamra ďíjťlzetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. iúnius 20.

64512016. (vI.20.) sz. Városgazd'á|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy kĺizterület-haszná|ati
hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:



; Közterület-hasznźl|ő, kérelmező: Igazgyiingy Divat Kft.
(l188 Budapest, Tolgy utca 16.)

r

i A közteľület használat ideje: 2}16.július I8:.. _ 2016. októbeľ 18.

i rcözterület-haszná|at cé|ja: l db megállító tábla
l Közterület-haszntt|athelye: Budapest VIII. kerület, Futó utca 34-36. szám.. 

ulatli üzlethelyiség előtti közterületeĺ
i rözteľület-haszná|atnagysága: I m.
;

; Felelős: polgármester :

' Határiďő:2016. iúnius 20.
I'

\ 646/f016. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döint, hogy kĺĺzterület-használati
: . hozzájáru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjťrzetéssel _ aź, alźhbiak szerint:
i

ź

l KözterĹilet-haszná|o, kéľelmező: Bľódy Investm.ent Kft.
(1088 Budapest, tsľódy Sándor utca,44.)

i A közterĹilet használat ideje: 2016.július 1|. -2016. oktőber 2f.
Közteľület-hasznáLat' cé|ja: építési munkateľĹilet
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerĹilęt, Bródy Sándor utca 44' -

Kőfaragó utca 13. szám elotti közterületen 2 db
paľko^Ióhelyen+ 73 m. járdźn

KözteľĹilet-haszntiatnagysága: 20 m, (2 db parkolóhely) ł 73 m. (iárda)

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. iúnius 20.

64712016.(VI.20.),'iľää:ľt*ľ'ffi 
:,ä"-""äfl 

,::^:#"?ť"határozata

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 38112016. (IV.25.) számu
határozatźń az a|ábbiak szerint módosítja:

K<jzterĹilet-hasznźtlő, kérelmező: Nagyľét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Buľg Ete u. 1.)

A közterület-használat ideje: 20|6. március 0|. _20|7 ' október 20.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
KöZterĹilet-haszntiathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétĺíny Zla' szám

előtti közterĹileten az uz|et mellett
Közteľület-haszná|atnagysága: 16 m2

u.



Díjfizetés ütemezése

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.június 20.

negyedéves díjĺrzetés

648/f016. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy a 44612016. (V.09.) sżámú
határozatźú nem módosítja az a|ćtbbjgk szerint:

Kozterület-használó. kérelmező: Rauf és Társa Bt.
(székhely: l084 Budapest' Mátyás tér 1.)

A közterület használat ideje: 2016. május 0l. _ 2016. szeptembeľ 30.

Közteľület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-hasznź]at helye: Budapest VIII. kerület, Mátyás tér.I1 . szám előtti

. kcizterületen
Közteľület -haszná|atnagysága: 12 m2

Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 20.

649/2016. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(t4 igen, 0 nem, 0 tartćlzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-használati
h azzá| Ąnl1 Ąct .^z 

^1 
Áhhiqlr czcrinf .

Közteľület-használó, kérelmező: Fóľum RendezvényszolgáItatĺí Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Horánszky u.20.)

A közterülethasznáIat ideje: 201'6. április 15. -2019. ápńlis 15.

Köztenilet-haszná|at cé|ja: vendég|źtt.ő terasz
Budapest VIII. kenilet, Horánszky u. 20. szźm

Közterület-hasznáIat helye: előtti^közteriileten
Kozteľület-haszná|atnagysága: 20 m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6.június 20.

650ĺ2016. (VI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

T2



A közterület használat ideje:
Kö zteľület -hasznáIat c é|j a:

Kcj zterül et -hasznźúat hel ve :

Ko zterül et -haszná|at na gy s ága :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|6. iúnius 20.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a Magyaľ ,Éipitó Zrt,
részére 2016. április |3. _2011. augusztus 15. napja közĺjtti időre szóló,55]120|6. (V.30.)
számű határ ozata szerinti köztertilet-h aszná|ati hozzźittru|ást:.

Felelős: polgármester
IIatáľidő: 2016.júrrius 20.

65I /20 Í6. (vI.20.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Kozterület-használó. kérelmęző : Médiaszol gáitatás-tźlm o gató és Va gyonkeze|ő
Alap Rádió- és Televízirĺttiľténeti
KiáIlítĺĎhely (MTVA)
(székhďy: 1037 Budapest, Kunigunda útia 64.)

2016.június 25.
Múzeumok éjszakája
Budapest VIItr. kerĹilet' Pollack Mihály tér 8-l0.
szám előttijárdán
80 m'

Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. kerůilet, Pľáter utca 35.
szá m ű ĺn gatla n |eágaző gátn ezetékén ek kiépítés éhez

Soós Gytiľgy
Az I.Z.-es napirend vitájźlt megnyitja. Kéľdések, hozzásző|ttsok hianyában vitát |ezćlrja,

szavazásrabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatot.

A Vlíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájćtrulását adja -
aFoGAZ Fcĺldgázelosztási Kft. megbízásábőI a terveket készítő HELYSZIN Epítőipari Kft.
(cégegyzékszĺím: 01 09 86|432; székhely: 1031 Budapest, Nánási ilt 5-7. A ép. 1. lph.l1a.)
részére _ a Budapest VIII. keľület, Práter utca 35. szám alatti ingatlan (hĺsz: 36322)
gáze|Látésát biĺosító kisnyomású gázvezeték|eágazás kiépítésének koĺeruleimllnkźihoz,az
a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás abęruhźzőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájttrulás a Práter utca (hrsz: 36100/2) tft és járdaszakaszźtra

terjed ki,
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c. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozztĄáru|ást a vonatkozó rendęlet (I9/l994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától ęlőzetesen meg kell kérni, és az

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Práter utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és

járda szegélykő) megfelelo minőségben történo helyreállítására, melyre a

beruhźĺzőlkivitelezo közösen 5 év garanciát vállal:

. A bontással érintett Práter utca útpálya buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 6 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötoréteg
_ f0 cm vtg. C8lI}-3flF stabilizált útalap
. 20 cm vtg. fagytů|ő homokos kavics ágyazatTrq9íYo (más anyaggal

nem helyettesíthető)

. A borrtással érintett Práter utca jáľda burkolatát az alźhbi rétegrenddel. kell
helyre.állítani szerkezeti réte genkén t 20 -20 cm átlapo lással :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszťalt kopóľéteg

- 15 cm vtg. C8/I0-321F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ó' homokos kavics ágyazatTrq95Yo (más anyaggal

nem helyettesíthető)

e. aZ engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kcĺzteľület

tulaj donosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yezó szewek, szakhatóságok

előíľásainak maľadéktalan betartásáva|, a döntés napjától szétmitoÍI 1 évig

éľvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016.június 20.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy aBizottsźą 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot elfogadta.

6 52 ĺ 20 16. (vI.2 0.) sz. Vá ros gazdálko dás i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásí és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|asát aď1a -
apocĺz Fĺĺldgĺázelosztási Kft. megbízásábőI a terveket készitő HELYSZIN Epítőipari Kft.
(cégsegyzékszám:01 09 861432; székhely: 1031 Budapest, Niínási tlt 5-7. A ép. 1. lph.ll4.)
tészére - a Budapest VIII. kerĹilet, Práter utca 35. szám alatti ingatlan (hĺsz: 36322)

gáze||átását biztosító kisnyomasú gtnvezetékleágazts kiépítésének kĺizteľĺileti munkáihoz, az

alábbi feltételekkel és kikcitésekkel:

1_4



a. jelen tulajdonosi hozzájtru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeĺzésę
alól'

b. a tulajdonosihozzttjźlrulás a Práteľ utca (hĺsz: 3610012) út és jardaszakaszára
teľjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) akozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzćtjáru|ást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kęľület Polgármesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kémi,
és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Práteľ utcai járda- és útszakaszoľ a bontási helyek (és
jźtrđa szegélyłő) megfelelő minoségben történő helyľeállítására, rnelyre a

beruhźzőlkivite|ezokĺ jz< jsen5évgaranciźLtvá||a|:

. A bontással éľintett Práter utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szeľkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

4 cm r,tg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton.kopóréteg
6 cm vtg. AC11 jelrĺ hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32lF stabĹ|izéůtuÍa|ap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq95% (más anyaggal

nem helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenđdel kell
helyľeállítan i szerkęzeti réte genkén t 20 -2a cm átlapo lással :

3, cm.vtg. MA-4 érdesített öntött aszťa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F sÍabl|izáItutaIap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTtq95% (más anyaggal

nem helyettesíthető)

e. az engeďélyes kĺiteles a munkĺík (helyreállítás) elkészültéről a k<jzterület
tuiaj đonosát írásban ériesíteni,

f' jelen tulajdonosi hozzźljfuu|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásźtvaI, a döntés napjától szźtmított 1 évig
érvénves.

Felelős: polgáľmester
Határidó : 20I 6.j unius 20.

Napiľend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Magyar Telekom Nyľt. tulajdonában
lévő telefonfülkék leszereléséhez Józsefváros teriiletén

Soós Gytirgy
1.3.-as napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.
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Komássy Akos
Nagy cég ez a Telekom, és jónak tar1ja' hogy a már szerinte senki által nem hasznáit
telefonfülkéket elbontják, de itt a szerződéses háttér nem túlzottan egyértelmÍĺ a torténetben'
Ha jól érti, ennek a cégnek a javításra és az uzemeltetésre van jogosultsága vagy megbízása a
Telekomtól, miközben ó az elbontásokĺa nyújtott be engedélykérelmet, és nem derĺil ki az
előterjesztésből, hogy mikoľ. December 31-ig, de hogy azon belül mikor tervezik ęlbontani a
telefonfulkéket, és mi garanttl|ja azt, hogy egy kevésbé átlátható jogi hátténel biĺosak
lehetnek abban, hogy megfelelően lesz elrendezve a terület a telefonfi.ilkék elbontása után,

mert ha megtörtént, akkoľ már csak ezért is hasznos, hogyha kapnak róla egy tájékoztatőt,
hogy mi történt a telefonfülkék helyén.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Dr. Balisani Cironak, aGazdá|kodási UgyosztáIy vezető-helyettesének.

Dr. Balisani Ciro
A Telekom áIta| kiadott igazo|ás szerint a cégnek van jogosultsága atÍa, hogy a
telefonfiilkéket is leszerelje, illetve megsztĺntesse. Az előterjesĺésben pedig előírják nekik

. azt,hogy kcjtelező az elbontás után a megfelelő rétegrendben helyreállítani a tertiletet.

:Soós Gyiirgy
További kérdés, hozzászőIás hiányában vitát \ezttrja. Szavazásra bocsátja az a|ćĺbbihatátozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
_ Magyar Telekom Nyrt. (cégsegyzékszám: 0l 10 041928; székhely: 1013 Budapest,
Kĺisztina kĺt. 55.) megbízásábő| - a GO-MAX Kft. (cégsegyzékszám.. 13 09 07087I;
székhely: 2040 Budaörs' Szabadság út 44.) részére Józsefuáros tertiletén ta|á|hatő, a Magyar
Telekom Nyrt. tulajdonában lévő, alábbiakban nevezętt telęfonfulkék elbontásához, a

közteľület helyreállítási munkáinak e\végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás abenilázőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a beruhźlzőnak (építtetőnek) a koztftkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzajáruiást a vonatkozo renđeiet (i9li994. (v.ji.) iGivM ľen<ieiet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosná|y Építéstigyi \rodźljátőI előzetesen meg
kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. a telefonfülkék kiemelését kĺjvetően a helyreállításhoz a rétegrendeket ki kell
építeni, felhagyott, bontott arryag a fijldben nem maľadhat, az összes kibontott és

kiemelt hulladékot el kell szállítani.

Telefonfiilke elhelvezkedése Terület heIyr ajzi szźtma

Ki sfaludy utca 28 l a. (aszfalt burkolatú j ráľdan) 35660

Szigony utca 13-15. (aszfalt burkolatú jaľdĺín) 3s719/9

Vajda Péter utca 12. (aszfa|t buľkolatú járdan) 3 8591

Tavaszmező utca 17. Óeton téľkő burkolaton) 3s261/2

N ép s zí nhá z utca 4 6. (aszfalt b uľko l atú j áľdán) 34775/2

Kiss József utca2. (aszfa|t burkolatú járdrán) 34680t2
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. A bontással érintett Kisfaludy utca, Szigony utca, Vajda Péter utca, Népszínház
utca, Kiss József utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkęzeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntott aszfa|tkopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tavaszmező utca jiĺrda buľkolatát az alábbi rétegrenddelkell
he lyreáll íta ni szerkezeti réte genk éĺt 20.20 cm átl apolás sal :

térkő buľkolat
4 cm vtg. NZ2l5baza|tágyazat
15 cm vtg. C8/10-32-FI betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ

d. a megfelelő minőségű helyreállításéľt a beruházőlkívitelező kĺjzösen 5 év
garanciát vállal'

' e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kozteľület
tulajdonosát írásban értesíteni, 

:= f. jelen tulajdonosi hozzájáruläs csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásáva|, a dontés napjától számított 1 évig
érvényes'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 20.

Soós György
Megállapítja, hogy aBizottság 13 igen,0 nem, 1 tartóZkodással a Bizottság ahatározatot
elfogadta.

653120|6. (vI.20.) sz. Váľosgazdál|kodátsi és Pénzügyi Bĺzotts ághatározata
(13 ĺgen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta||

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja a

- Magyar Telekom Nyrt. (cég1egyzékszám: 01 10 041928; székhely: 1013 Budapest,
Krisztina kľt. 55.) megbízásźhő| - a GO_MAX Kft. (cégegyzékszĺĺm: 13 09 07087I;
székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 44.) részére Józsefuáros területén ta|á|hatő, a Magyar
Telekom Nyrt. tulajdonában lévő, alábbiakban nevezett telefonfülkék elbontásához, a
kĺjzterület helyľeállítási munkáinak elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a bęruhiízót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakható sági és hatósági engedély ek b eszerzése aló 1,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a koztúkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31') KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi
Polgiármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Iľodájától előzetesen meg
kell kémi, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,
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c. a telefonflilkék kiemelését követően a helyľeállításhoz a rétegľendeket ki kell
építeni, felhagyott, bontott arryag a foldben nem maradhat, az osszes kibontott és

kiemelt hulladékot el kell szállítani.

Telefonflilke elhelyezkedése TerĹilet he|y r ajzi száma

Ki sfaludy utca 28 l a. (aszfalt burko latú j árdán) 3s660

S zi gony utca 1 3 - 1 5 . (aszfa|t burkolatú j árdán) 35119/9

Vajda Péter utca 12. (aszfa|t burkolatú járdán) 38591

Tavaszmező utca 17. (beton térkő burkolaton) 3526r/2

Népszínház utca 46. (aszfalt burkolatú jáľdán) 34775/2

Kiss József utca2. (aszfa|t burkolatú iárdán) 34680/2

. A bontással éľintett Kisfaludy utca' Szigony utca, Vajda Péter utca, Népszínház
utca, Kiss József utca járda buľkolatát az a|źĺbbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszťa|tkopóréteg
.15 

cm vtg. C8i10-32lF stabilizáitińa|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Tľq,95o/o (más anyaggal nem

:* helyettesíthető)

o Ą bontással éľintett Tavaszměző utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddelkell
helyreál líta ni szerkezęti rétegenké nt 20 -20 cm átlapo lással :

téĺkő burkolat
4 cm vtg. NZ2/5 baza|tágyazat
l5 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%

d. a megfelelő minőségű helyreállításért a beruhćizolkivitelező közösen 5 év
gaĺanciát vállal,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítas) elkészültéľől a közterület
tulaj donosát íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájarulás csak az engedélyező szervek' szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a dĺjntés napjától számított 1 évig
érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|6. iúnius 20.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIil. kerĺilet, Győrffy István
utca 6. számú ingatlan előtt új kapubehajtó létesítéséhez

Soós György
Az I.4.-es napiľend vitäját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Visszajcĺtt hozzájuk ez aZ előterjesztés, kérdezi, hogy töľtént-e bármi is. Az előző ülésen
je|ezte, hogy tényszeruen, ahova most autókijźtrőt aknnak építeni, ott van egy autókijáró,



feltételezi, hogy nem eléggé szabványos, de még szegélye is van' valószĺnűleg használták is,

és megkerü|i azt a fát, amit most ki akamak vágni azért, mert egy-két arasszal kilóg a tervező

által megtervezett, nagyon szépen kiszerkesztett kétméteľes ívben. Rakjanak oda egy kicsit
kisebb ívet, és keľtiljék ki azt a ftĺ, egy atassza|, vagy harminc centivel lóg bele, semmi

értelme ugyanígy hagyni ezt azelőterjesztést' mint ahogy volt egy vagy két hete.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Dr. Balisani Cironak, a Gazdálkodási ÜgyosztttIy vezető-helyettesének.

Dr. Balisani Ciro
Az eloterjesztést kiegészítették azza|, hogy a terveket a Tervtanács elfogadta, illetve a

Polgármester Úr egy településképi bejelentési eljáľás keretében is jóvahagyta, a teryező
je|ezte, hogy mind építészeti szempontból, mind pedig gazđasźryL|ag igen hátrányos lenne

átalakítaniuk a tęľveket, illetve a meglévő kapubehajtót használni.

Soós Gyiirgy
Igaza van Jäkabfy Képviselő Úrnak, alakítsák át ateruet, így nem fogja támogatni ő sem az

előterjesztést. További.kérdés, hozztsző|ás hiányában vittĺ |ezttrja, szavazásra bocsáť1a az

alább i határ o zati j av as latot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja

Budapest VIII. keľület, Gyoľffy István utca 6. szám alatti ingatlan kapubehajtó

útcsatlakozásának benyújtott tervek szerinti bontásához, illetve új kapubehajtó

létesítéséhez, az épités közterületi munkáihoz, aza|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźru|źs a beruházót (építtetőt) nem mentesíti aZ

építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése

alóI,

b. abervházőnak (építtetőnek) akoziltkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzźĄáru|źtst a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺíros VIII. kerĹilet Polgáľmesteri

Hivatal Hatósági Ügyosztaly Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi,

és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tanani'

c. kĺjtelezi a kivitelezőt/épittetőt a Győrffy István utcai járda- és útszakasz

bontási helyek megfelelő minoségben tilrténő helyreállításara, melyľe a
kiv ite|ezo l ép í ttető kö zö s en 5 év gaľanc iźlt v ál|a|,

. a bontással éľintett Győrffy István utca jáľda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szęrkezeti rétegenként 2a-20 cm

átlapolással:
4 cm vtg. MA-8 öntött aszfalt
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapľéteg

20 cmvtg. homokos kavics ágyazat

. a Győrffy István utca gépkocsi kapubehajtót az a|ábbi rétegrenddel

kell kiépíteni:
5 cm vtg. MC-l I aszfa|tkopóréteg
15 cm vtg. C 12ll5 beton útalap
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20 cmvtg. homokos kavics ágyazaI

) a Gyorffy István utca zöldtertilet helyreállításakoľ a zöldterület
részét képező, károsodott (kitermelt, szeruryeződcltt illetve
elszállított) termotalaj pótlását - I. osztá|ý termőfold
visszatöltésével - kell elvégezni, fźtk 3 m-es körzetében a kitermelt
talajszelvény teljes mélységében (l m mélységig), egyéb

zoldtertileteken 20 cm mélységig,

d. a szelvénybe eső fa kivágása csak a fás száru növények védelmérő] szóló
- 34612008,(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a józsefvárosi természeti

környezet védelméről sző|ő 28l20l4. (VII.O1.) ĺĺnkormanyzati renđelete szerint
a Polgármesteľi Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kapott fakivágási
engedély biĺokában kezdhető meg, illetve az ebben előírtak szerint kell a

fapótlást elvégezni,

e. az engedélyes kciteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a közterület
tulaj donosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajd=onosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező s-zervek' szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartástwa|, a döntés napjatő| számitotĹ 1 évig
érvénves.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6.június 20.

Soĺís Gytirgy
Megállapítja, hogy a Bizottság l igen, If nem,1 taľtózkodással elutasitotta a javaslatot.

654/f0I6. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l. igen' 12 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot

nem fogadja el:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Btzottság úg1ł d0nt, hogł tulajdonosi hozzájárulását adja
Budapest VIII. kerĺjlet, Győ,ffy Isnán utca 6, szám alatti ingatlan kapubehajtó

útcsatlakozásának benyújtott tervek szerinti bontásához, iĺIetve új kapubehajtó
Iétesítéséhez, az építés kozterüĺeti munkáihoz, az aĺábbifeltételekkel és kik)tésekkel..

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az
építéshez szüĺ<séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kazútkezelői és munknkezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (I9/]994, (ĺ/.3I.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővóros VIII. kerület Polgármesteri
Hivatal Hatósági Üglosztály Epítésügli Irodájától előzetesen meg kell kérni,

és az abbanfoglakaknt maradéhaląnul be kpll tartani,
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L. katelezi a kivitelezőt/építtetőt a Győffi István utcai jórda- és útszaknsz bontási
helyek megfelelő minőségben történő helyredllítására, melyre a
kivitelező/építtető közösen 5 év garanciát vállal,

. O bontással érintetĺ Győ,íĺy Istvan utca jdrda burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítuni szerkezeti rétegenkźnt 20-20 cnl
átlapolássaI:
4 cm vtg. MA-9 ontott aszfalt
] 5 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
20 cmvtg. homokos kavics ágyazat

. a Győrfíy István utca gépkocsi knpubehajtót az alábbi rétegrenddeĺ
kell kiépíteni:
5 cm vtg. MC-] l aszfult kopóréteg

: ]5 cmvtg C 12/15 betonútalap
20 cm vtg. homokos kavics áglazat

. a Győ,íĺy István utca zöĺdterület heĺyľeállításakor a zöldterĹłIet
részét képező, lĺnrosodott (kiĺermelt, szennyeződott illetve elszállított)
termőtaĺđj pótlĺźsát - I. osztáĺyú termőJbld visszafoltésével - kelĺ
elvĺźgezni, fák 3 ru-es koľzetében a kitermelt taĺajszelvény teljes
méĺységében (] m mélységig), egyéb zoldterületeken 20 cm

mélységig,

d. a szelvénybe eső fa kivágása csak a Jás szárú novények védelméről szóIó
34ő/20a8.6II.30.) Korm. rendelet, valamint a j'ózsefvárost termĺźszeti

környezet védelmérőĺ szóló 28/2014. (VII.0I.) onkormányzati rendelete szerint
a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott kérelem aĺapján knpott fakivágósi
engedély birtokóban kezdhető meg, illetve az ebben előírtak szeľint keĺĺ a
fapótlást elvégezni,

e. az engedélyes kĺteles a munkák (helyreállítás) eĺkészültéről a közterüIet
tui aj ĺÍono s át ír ás b an érte s ít eni,

í jelen tulajdonosi hozzájárulás csąk az engedĺźlyező szervek, szakhatóságok
előírósainak marądéhalan betartásával, a dontés napjától számított 1 évig
érvénves.

Felelős: polgármester
Határidő : 20| 6. június 20.

Napirend 1.5. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. keľület, Reviczky utca
5. szám alatti ingatlan optikai kábeles eléľés kiépítéséhez

Sorós Gyiiľgy
1.5.-ös napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Alapvetően minden rendben van, szeľetné kérdezni a Bizottság többi tag]átőI, hogy a
Reviczky utcai munkavégzést nem szeretnék-e időponthoz kötni, hogy ne a szezon kozepén
túrJák föl a Reviczkyt. Nehéz a kérdés, mert augusztusig vendéglátóhelyeknek van
főszezonja, szeptember l-től pedig a konyl.tárnak van foszezon1a, de itt meg kellene kotni
ennek a munkavégzésnek az ídejét, egy olyan időpontra, ahol lehetőség szerint minimális
foľgalom van a teľĹĺleten.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt Vĺjrös Tamás képviselonek.

Vtiriis Tamás
Nehéz kéľdés, hogy melyik időpont megfelelő, de azza| ő is egyetért, hogy alapvetően akkoľ
érdemes ezt végezni, amikor a legkevesebb fęlfordulással jáľ. A nyarut azért szokták alapul
veľlni az ilyen kivitelezéseknél, beruházásoknál, mert akkor azért a forgalom és a
parkolóhelyek igénybevétele (mégis csak a legfontosabb, és általában ezt a helyi lakók veszik
igénybe) akkor a legkevésbé terhęlt. Ha ęzt rárakják valamikoľ szeptembeľľe, amikor
elkezdődik az iskola, a lakók is otthon vannak,. ott szerettek volna paľkolni, és akkor 

'ijíÜákfel, akkor meg azoknak az életét keserítik meg. Mindenképpen probléma az ott lakóknak,
nehéz ezzę| mit kezdeni. Véleménye szerint abba az irányba kellene menni, hogy. gyoľsan
csinátják meg' a lehető legkevesebb terheléssel, nem is a mikor a legfontosabb. Szérinte a
nyár kétségkíviil problémás, de még mindig a legjobb időszak az ilyen beruházásokĺa, már
csak azért is, mert az gső, a rossz idojárás nem hátráltatja a kivitelezést, és nem nffitja el a
végtelenségig, másrészro| abbaĺ a helyzetben vannak, hogy a Reviczky utcában nincsen
vendéglátóhely, hanem amellett, azonkereszttil peľsze folyik foľgalom a Szabó Ervin téľ, és a
Mikszáth tér között, azt nem á||ítja, de az más, mint hogyha leĺme ott ilyen. Másrészről, ha
felújítás van, akkor ęzt a vendéglátósnak is figyelembe kell vennie, ráadásul a teraszok
októberig még kint szoktak lenni' tehát ha novembeľben kezdi el, az sem jó. Javasolja, hogy
ha a kivitelezőve| lehet beszélni, hogy gyorsan csinálja meg lehetőség szerint ezt a munkát, ne
hinza el a végtelenségig, ez a legjobb irány. Az, hogy ősszel van, vagy tavasszal, vagy
nyáron, nehéz dĺlnteni, véleménye szeľint anyár még mindig a legjobb időszak eľľe.

Soós György
Megadja a szőt JakabÍý Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egyetéľt, csak annyit szeretett volna jelezni, ha most valami ilyesmit nem foglalnak
hatźtrozatba, akkor orrnantól mtr a cégnek a hatáskciľe lesz, hogy mennyi ideig csiná|ja, és

mikor. Javaslatot nem tesz, de jó lerľre, ha azLJgyosztáIy, vagy valaki a Bizottságból erre egy
szövegszerű j avaslatot tudna tenni.

Vörtĺs Tamás
Akkor ezze| osszhangban vagy az az egylk megoldás, hogy azIJgyosztá|y tudja mar, hogy
nagyságĺendileg milyen időtaľtamot vesz igénybe ez a beruházźs, aŁkor olyan irányba
módosítaná, illetve tenne egy javaslatot a Bizottságfelé, ha viszont még nem tudja, ald<or az a

legjobb, ha jövő héten ez visszakerülne a Bizottság elé egy konkrét időpont javaslattal, és ha
kérhetik, akkor minél rcĺvidebb időintervallumot vegyen időbe aberuházás' és nyáron legyen,

lehetőleg valamikor a szabadságolások ideje alatt, július második felét, vagy augusztus elejét
pľóbálják belőni, és rtjvid időszaka.
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Soĺis Gyiirgy
Előteľj esztő visszavonta.

2.Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(írasbeli eĺőterj e sztés)

Soós Gyiiľgy
A 2-es blokkhoz érvén kérdezi, hogy van-e kĺilön tárgyalásra javaslat. Van, akkor külĺjn
tár gy a|j ák a napiľendeket.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat a TER_KOZ ,,,A', - ,,Európa Belváľosa KultuľáIis.
gazdaság Fejlesztésĺ Program [I.'' pľogľam megva|ósításával kapcsolatos dłintésekľe

Soós Gytirgy
A 2.1 .-es napirend vitźýát megnyida. Megadja a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ahogy a képviselő-testĹileti ülésen is jelezte, ennek a ľÉR-rÖZ ,,A,, pźiyézaton vaIő
részvételnek egy sokkal jobb hasznosítását is meg lehetett volna oldani. A Palotanegyed
Európa Belvárosa{Program- nem ettől fog új számyra kapni, de tudomásul vette, hogy a
többség így döntött, nem tudja így ezt az eloterjesztést támogatni.

Soós Gyłirgy
Ez a régi, eZ nem az uj. További kérdés; hozzásző|ás hiányában vitát |ezźnja. Szavazásra
bocsátj a az a|tĺbbi határ ozati j avaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatźrozat mellékletét
képezo, az Eurőpa Belvárosa Program II. - a Palotanegyed Kultuľális Varosmegújítása című
progľam projektmenedzseri megbízási szerzodés módosítását és felkéľi a polgáĺmestert annak
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 20l6.június 20.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy a Bizottság 14 igen,O nem, 0 taľtóZkodással a határozatot elfogadta.

65512016. (vI.20.) sz. Váľosgazĺ|átkorlási és PénzÍigyĺ Bizĺlĺ1s.ágha|,áruzala
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodrĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy elfogadja a hatźlrozat męllékletét
képezo, az Ewőpa Belvarosa Pľogľam II. _ a Palotanegyed Kultuľális Városmegújítása című
program projektmenedzseri megbízási szerzódés módosítását és felkéri a polgármestert annak
aIáfuására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016.jrinius 20.
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A 655ĺ2016. (vI.20.) sz. vPB határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 1. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 2.f . pontja: Javaslat az orczy negyeddet kapcsolatos dłintések meghozata|ára

Soós Gytirgy
2.2.-es napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőÍ' Borsos Gábor képviselőnek.

Boľsos Gábor 
:

Kérďezi, hogy a 3 tematikus szakcsoporton belĺil (ha jól értelmezi) mermyire vannak
becsatornáZya nem csak az érintett cinkormányzati képviselők, és önkormányzati, áI|ami,
hivatali szervek' hanem a civil szervezetek, illetve adott esetben miképpen lesz megoldva
egyfajta lakossági vélemények becsatornázása, a kĺizösségi tervezési egyébben, amit általában
a vaľosfejlesztési programoknáI az Uniő szokott pártolni, hogyha valamiképpen megjelenik.
A felsorolásban szerepel. az önkormányzati képviselok, mint ľésztvevők . Kérđezi, hogy a nem
önkormányzati képviselő bizottsági tagok részére is nyitott-e ez a temat7kus szakcsoportban
való ľészvétel lehetősése.-

Soós Gyiirgy
Nyitott, teľmészetesen. Megadja a szót-Annus Viktornak válaszadásra.

Annus Viktor
Az e|őkészítés során egy elég szűk részbol indultak ki, saját maguk gondolkodásából, és egyľe
szélęsebb körben vonnak be rnindenkit, egy folyamatos egyeztetés sorozatnak egy kcĺvetkező
állomásának az előkészítésébentartanak még a jelenlegi fázisban. Valóban, a helyi civileket is
keresik, a civil szervezeteket is keresik a területen belĹil, azt, hogy kikkel kell együttműködni,
és folyamatos eZ a kapcsolatfelvétel, illetve majd megvizsgáIják ennek a nyilvánosságnak a
bevonását is, hogy hogyan, és milyen módon.

Soós Gyiĺrgy
Megadja a szot Komassy Akos képviseionek.

Komássy Ákos
Egyrészt tidvözli, hogy folytatődLk az orczy negyed pľogram előkészítése, és azt is jónak
taĄa, hog5, végre elérte várhatőan az általuk tervezęÍt pľogľam azt a nagyságrendet, ami
érdemben képes lehet a negyed sorsának a megfordítására. Azt is fontosnak tartja, hogy a
közcĺsségi tervezés módszeľtana megielenik ebbeĺ az egész pľojektben. A kérdése hasonló
területre vonatkozik, mint amit Borsos Gábor Uľ megnevezett. Kér| hogy definiźiják az
érintett önkoľmányza|.i képviselők [ogalmáĺ., merĺ. ktizjogilag rrelrl tutlja a 18ĺrál ktllůr.étabbľa
leszfüíteni.

Soós Gyiiľgy
Megadja aszőt Aĺľlus Viktomak.
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Annus Viktoľ
Az e|őkészítés során a teri'ileten a területi képviselőket vonták be első körben. Ez majd a
későbbiek folyamán' ahogy a széles lakosság köľének a bevonása torténik, ez majd úgy
alakul.

Soós Gytiľgy
Megadja aszót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nem feltétlenül elégedetl. az előkészületękkel, hasonló okból, amién Komássy Képviselő Úr
sem' Kiemelték, hogy ezekben a szakcsoportokban részt vettek az étintetÍ. önkormányzati
képviselők, viszont azMotv.32'$ (l) azt monđja ki, idézi: ,,Az cinkormányzati képviselő a
település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli avá|asztőinakaz
érdekeit. Az önkormányzatí képviselok jogai és kcitelezettségei azonosak.'' Szeretné kérni a
Hivatalt' a Rév8-at, és az összes többi kapcsolt részt, aki ęzt most hallja, hogy olvassa a
jegyzőkönyvet, arĺa, hogy attól, hogy a Fidesz-KDNP a keľĺiletet folosztotta a képviseloi
közott, attó| az Mtitv. szerint ęz a fę|osztás még nem legitim. Attól, hogy a fideszes helyi
képviselő résztvesz valahol, attól még a tistáról bejutott' tĺjrténetesen jelenleg éppen ellenzéki
képviselőket azért még ebből nem szabad kihagyni. Náluk ľégi tĺirvénysértő hagyomány, hogy
laz e|Ienzéki képviselőket nern= szokták meghívni a keľiilet jövőjét erősen befolyásoló
csoportokba, e|őkészítő fórumokľa, vagy bármi ilyen ülésľe. Szeretné kérni a Rév8-at, hogy
eń. a torvényséľtő hagyománý a mai nappal fiiggesszék Íöl, és ezután az Motv. szellemében,
amennyiben képviselőket bevonnak, akkor legyenek kedvesek az clsszes képviselőnek írni egy
e-mailt legalább, ha elmegy a képviselő,.elrnegy' ha nem meBY, akkor orrnantól magáta
vethet.

Soós Gyiirgy
Még a bizottsági tagoknak is írnak, természetesen. Itt egy félreértés van, nyugodtan, annyit
fórumozhatna bárki, amennyit szeretnę. Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nincs értelme, hogy hozzátegyen bármit is. orül neki, hogy halad az orczy negyed
fejlesztése, és tjrömmel részt vesz ugyanúgy; mint bármelyik másik önkormrínyzati képviselő
a folyamat előkészítésében, tiĺmogatásában.

SoĺĎs Gytiľgy
Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Foľduljanak rá a konkĺétumokľa. Most 3 darab, nagyjábő| 30 fos csopoľtnak az együttes
üléséről van sző, ha jól érti az előterjesztésből, tehát egy 90 fős társaságnak az együttes
üléséről |esz sző. Ennek a renđezvénynek a lebonyolítására l millió+l,2 millió, összesen
csaknem 25 ezer foľinťfo költséget teľveznek be, eń. erős aránýévesztésnek tartja elsőľe.
Kérdezi, hogy hány napos |esz ez arendezvény.

Soĺís Gyiirgy
Megadja a szőt Armus Viktornak.
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Annus Viktoľ
Itt 4 rendezvényről beszélnek. 3 külön, és egy nagyobb. Ezeknek az e|őkészítése van még, a

legnagyobbnak a volumene ennél valószínu|egjóval nagyobb lesz, a koltséget ez alapján is
próbálták megbecstilni, továbbá a 3 kis renđezvényen kívtil még az egyéb előkészítéshez
szükséges költségeket is tartalmazza az 7,2 millió foľint.

Soós György
IVlegadja a szőt Jakabff Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Ez a3 kis rendezvény már megtörtént, nem? -

Soĺĺs Gyöľgy
Megadja a szőt Annus Viktomak.

Annus Viktor
Nem, ezeknek az e|okészitése zajlik, a szerzođés után van erľe majd lehetoség.

Soós Gyłiľgy
TovábbiJ<érđés,hozzászólás hianyában vxát|ezárja, szavazásra bocsátja az a\ábbihatározaÍi
javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság a VEKOP-6.2.IĄ5 kódszámú európai uniós
pźiyázati felhívást előkészítő tevékenységek végrehajtása céljából úgy dönt, hogy

1. megbízási szerzőđést köt a Józsefváros Közösségeiért Nonproťĺt. Zrt.-vel (1084 Bp.
Mátyás tér 15.) és felkéľi a polgármestert a hatáĺozat |. számű mellékletét képező
szeruődés aláírźsára.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.június 20.

2. megbízási szerzođést köt a Rév8 Zrt,-ve| (1082 Bp. Baross u. 63-67.) és felkéľi a
polgármestert ahatźrozatZ. szźlmú mellékletétképező szerződés a|áításźtra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20Í6.június 20.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 igen, 1 nem, 3 tartózkodással a Bizottság a határozatot

elfogadta.

6 5 6 I20L6. (vI. 20.) sz. Város gazdálko d á s i és P énzůigyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a VEKoP-6.2.1-|5 kódszámú európai uniós

pá|yázatífelhívást előkészítő tevékenységek végrehajtása céljából úgy dönt, hogy

:

'
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1. megbízási szerződést köt a Jőzsefváros Kĺizösségeiért Nonprofit Zrt.-ve|' (1084 Bp. Mátyás
tér 15.) és felkéri a polgármestert a hattrozat" I. szám,ű mellékletét képező szerződés
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.június 20.

2' megbizási szerzodést köt
polgármestert ahatározat f .

Felelos: polgármester
Hataridő: 20|6.június 20.

3. Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igaigató
(ír ásb eli eĺőterj e szté s)

Soĺis György
3-as blokkhoz érvén külön targyalásra tesz javaslatot a
tekintetébęn' Kéľdezi, hogy van-e egyéb ktilĺĺn tárgya|tsra
Attila képviselőnek.

a Rév8 Zrt.-lĺel (1082 Bp. Baľoss u. 63-67.) és felkéri a
száműmellékletétképezőszerzóđésa|áírásttra.

A 656ĺ2016. (VI.20.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 2. számú melléklete
tartalmazza.

3.3.-as, és a 3.8-as napirend
javaslat. Megadja a szőt Pintér

Pintér Attila
Kéri a 3.10.-es napirend kiil<jn tárgyalásźlt.

Soós Gyöľgy
Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéri a 3.9.-es napirend külön ttrgyalását

Soós Gytiľgy
Blokkban maľadt előterjesĺések vitáját |ezärja. Szavazásra bocsátja az altlbbi határozaii
javaslatokat:

Napiľend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at
jóváhagyása

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.)hozzájáru|azíngat|an-nyilvántartásbanrEre|yrajziszámonnyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. keľĺilet, Csobánc utca szźtm a|atti,24
m2 alapteľületű, 1 szobás' komfort nélküli komfortfokozatú lakásra határozatlan idejű
bérleti jogviszornyal rendelkező bérlrő tészére tĺjľténő eladási ajanlat kiküldéséhez, a
33120|3. (VII.15.) önkoľmányzati renđelet 19. $ (1) bekezdésében, komfort nélküli
komfortfokozatu lakás értékesítésére meghattlrozottak szeĺint, az elkészült forgalmi
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értékbecslésben megállapított forgalmi érték 25 Yo-źwa| megegyező összegii, aZaZ

1.450.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.június 20.

2.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'.-t" ahatározat 1.) pontja szeľinti eladási
aj án|at k ikül dé s ére, val am i nt az ađásv étel i s zerző dé s a|źńr ás ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 201'6. iúlius 30.

-

Napirend 3.2. pontja: A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 57. szám a|attí
földszinti, határozatlan időľe szĺóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése

A napiľend 3.2. pontját kültin táľgya|ásra kikérték.

...

Napiľend 3.3. pontja: A Budapest VIII. kerüIet, Gyulai PáI u.
36472ĺ0ĺ N3 helyrajzi számű iľoďahelyiség elidegenítése

|'6. szám alatti,

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy'

1) hozzájáru'| az e|adási ajtn|at kiktildéséhez az ingatlan-nyilvántaľtásban a 3647fĺ0ĺN3
he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII. kerůilet, Gyulai Pál u. 16.

szám aIatti, i00 mo alapteľületű, utcai bejáratú, ťoldszinti + pinceszinti nem lakás célú
helyiségből, az onkormányzattulajdonát képezó 44 m2 alapterületű, földszinti, nem lakás célú
helyiség vonatkozásában a DI-PLANT Kft. (székhelye: 1048 Budapest, Intarzia u. 3. fsz. 1.;

cégsegyzékszźtma: 01 09 923752; ađőszáma: |4868195-2-41; képviseli: Nyitrai Zo|tćn
ügyvezető) bérlő r:észére aZ eladási ajćn|at. kiküldéséhez a foľgalmi értékbecslésben
meghatźtrozott 15.580.000f Ft ĺisszegű vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 20.

2) felkétí a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatáĺozat 1.) pontja szerinti eladási
ajanlat kiktildésére a bérlő valamint az e|ővásźtrlási jog jogosultja részére, és az adásvételi
szerző đés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 30.

Napirend 3.4. pontja: ĺ- béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet,
Somogyi Béla u. |6. szám alatti üres, önkoľmányzati tulajdonú' nem lakás céljára
szo|gáI.ő h elyis é g v onatkozáls ában
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keríilet, Somogyi Béla u. |6. szám a|atti,36424l0lN25
hľsz.-ú' 34 m2 alapterületű, üľes, tinkormányzati tulajdonú, udvari bejáľatú, pinceszinti
nem lakás cé|jára szolgáló helyiség béľbeadásához, hatźtrozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével 

-I 

magánszemély ľészére raktźrozäs céljára,
8.785,- Ft + ÁFA bérleti díj + p671i'emi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 20.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjá szeľinti bérleti
szerzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának-feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
onkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezđése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását, valamint a rendelet l4. $ (2) bekezdés szerint 3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá|Ialja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő:2016.július 31. . a

Napiľend 3.5. pontja: bérbevételi kérelme a B'íldapest VIII.
kerĺilet, Práter u. 30-32. szám a|atti Íiľes,
helyre

önkoľmánvzati tulajdonrĺ gépkocsi beállĺí

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájźru| részérę a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 30-32.
szám alatti 35696/0lN57 hĺsz.-t teremgaúzsban elhelyezkedo 29. számű gépkocsi
beállóhelyľe határozatlan iđejű béľleti szerzódés megkotéséhez 30 napos felmondási
idővel 15.700'- Ft/hó, + AFA béľleti díj.mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20l6.június 20.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t hatźrozat I.) pontja szerinti béľleti
szetzodés megkötéséľe' amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lz0l3. (VI. 20.)
önkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfi zetés ét v á||a|1a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20I6.július 3 1.

3.) az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) ľendelet 17. $ (5) bekezdésének c) pontja alapjźln
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségvá|Ia|ő nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 20.
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Napiľend 3.6. pontja: ĘDéÜEérlőtársak béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üľes, tinkoľmányzati tulajdonú
gépkocsi beálló helyľe

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.)hozzájárulIII}ésTbérlőtáľsakrészéreaBudapestvIII.kerĺilet,
Pľáter u. 30-32. szám alatti 35696/0lAl57 fusz.-iltererngarázsban elhelyezkedő 20. számŕl
gépkocsi beállóhelyre hatźrozatlan idejű bérleti szerzódés megkötéséhez 30 napos
felmondási idővel 15.700,- Ft/hó + AFA béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkođási igazgatőja
Határidő: 2016.június 20.

2.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.-t hatźtrozat |.) pontja szerinti bérleti
szęrzőđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáru szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 14. s (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti đíjnak megfelelő óvadék

. megťlzetését vállalja a leendő bérlő.: .

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazda|kodásiigazgatőja
Hatátid'ő: 20l6.jú1ius 3 l .

3.) az onkormányzat tu\ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.) rendelet 17. $ (5) bekezdésének c) pontja alapjźln
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötęlezettségvá||aló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ-. vagyongazďá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 20.

Noniranĺf t 7 nnnŕiq. Á lčÁfoi Śnnrŕamrpsii|aŕ }rÁľ|pti díi ÍizĺtőcÁnclr fp|fíioopczŕácp iľánŕi

kérelme a Budapest VIII' kerület, Teleki Lász|ő tér L6. szám alatti önkormányzati
tulajdonú' nem lakás célú helyiség vonatkozásában

A napiľend 3.7. pontját kůiltin tárgyalásľa kikérték.

Napiľend 3.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Losonci tér 6. szám a|atti íiľes,
nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadására vonatkoző páiyázat eľedményének
megállapításáľa

A napirend 3.8. pontját kůiliin tárgyalásra kikérték.
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Napiľend 3.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlaĺ.
jőváhagyálsa -Vajdahunyad u. t

A napiľend 3.9. pontját külön táľgyalásra kikérték.

Soós Gyöľgy
Megáltapítja, hogy a Bizottság aza|ábbihatźrozatokat egyhangúlag elfogadta:

Napiľend 3.1.. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jóváhagyása

657lf0Í6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)
(oszi Eva nem vett ľészt a szavazósban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzt|áru| az ingatlan-nyilvántartásban zi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca alatti, f4
m' a|aptetületű, 1 szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatú lakásra határozatlan idejű
bérleti jogviszorrnyal rendelkező béilo részére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a
33120|3. (VII.I5.) önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, komfort nélküli
komfortfokozatú lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az ę|készilt forgalmi
értékbecslésben megállapított foľgalmi érték 25 oÁ-áva| megegyező ĺisszegű, azaz
1.450.000,- Ft vételár kcjzlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi GazđáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6.junius 20.

2.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiktildéséľe, valamint az adásvéte|i szerzodés aláirźsára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201'6. iúlius 30.

Napirend 3.3. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pál u. 16. szám alattĺ,
36 47 2 l 0 l N3 helyrajzi számri iľodahelyiség elid egenítés e

658ĺ20|,6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematilrai blokkban tortént a szavazás.)
(oszi Eva nem vett ľészt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) hozzájáru| az e|adási aján|at kiküldéséhez az íngatlan-nyilvántartásban a 36472ĺ0lN3
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pál u.



i

L6. szétmalatti, l00 m2 alaptertiletű, utcai bejáratú, foldszinti + pinceszinti nem lakás céiú
helyiségből, az onkormányzattulajdonát képező 44 m2 alapterületiĺ, fĺildszinti, nem lakás
célú helyiség vonatkozásában a DI-PLANT Kft. (székhelye: 1048 Budapest,Intaľzia u. 3.

fsz. 7.; cégtregyzékszáma:01 09 923752; adőszáma.. |4868795-f-41; képviseli: Nyitrai
Zo|táĺ ügyvezető) béľlő tészéte aZ eladási aján|at kiküldéséhez a forgalmi
értékbecslésben meghatározott 15.580.000,- Ft összegű vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20l'6. iúnius 20:.

2) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a hatátozat 1.) pontja szeľinti eladási
ajtnlat kiküldésére a bérlő valamint az elovásttrlási jog jogosultja részére, és az adásvételi
szęrző dés megkcitésére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6.július 30.

Napirend 3.4. pontj^2|Js,-bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keliĺlet,
Somogyi Béla u. 16. szám alatti iires, tinkormányzati tu|ajdonrĺ, nem lakás céljára
szolgáló helyiség vonatkozásában

659/20|6. (vI.20.) sz. Váľosgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)
(iszi Eva nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáljáru|a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u. |6. szám alatti,36424lOlN25
hĺsz.-ú, 34 mf alapterüIetű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejźratu' pinceszinti
nem lakás cé|jara szolrgźiő helyiség bérbeadásához, határozat|an időľe, 30 napos
feimonđási iđő kikötésévei fl- magánszeméiy részére ľaktarozás cé|ĺjźtra,

8.785,- Ft + ÁFA béľletĺ díj + közüzemi és különszolgtiltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Hatźtrido : 20 1 6. j únius 20.

2.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

onkormányzati rendelet I7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, valamint a ľendelet 14. $ (2) bekezdés szeľint 3
havi béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6.július 3 1.
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Napirend3.5.pontja:tbérbevételikéreImeaBudapestvIII.
keľület, Práteľ u. 30-32. szám alatti iires, iinkoľmányzati tulajdonli gépkocsi beáIló

helyľe

6 60 lf016. (vI.20.) sz. Vá ľos gazdálkod á si és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban torténĺ a szavazós.)
(oszi Eva nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájáru|TrészéreaBudapestvI[.keľiilet,Pľáteru.30-32.
szám a|atti 35696l0lV57 |lrsz._il teremgatázsban elhelyezkedő f9, számil gépkocsi

beállóhelyre határozatlan idejĺĺ bérleti szerződés megkotéséhez 30 napos felmondási

idővel 15.700,- Ft/hó' + AFA béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20I 6.j únius 20.

2.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t hattlrozat |.) pontja szerinti bérleti

szerzódés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem

lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

onkoľmányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék

megf,ĺzetését vállalja a leendo béľlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.július 3 i.

3.) az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé|jära szolgáló helyiségek bérbeadásának

feltételeiről szóló 35l2O13. (VI. 20.) rendelet 17. s (5) bekezdésének c) pontjaa|apján
eltekint aközjegyzó előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.június 20.

Napiľend 3.6. pontja: ' és bérlőtáľsak bérbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Práter u. 30-32. szám alatti ĺiľes, iinkormányzati tulajdonú
gépkocsi beállĺí helyľe

661 t20|6. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem,0 tartózkod'ás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)
(Őszi Éva nem vett rłźszt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.)hozzájźru|-IDésGbérlőtársakrészéreaBudapestVIII.
kerület, Pľáteľ u. 30-32. szám a|atti 3569610lN57 hĺsz.-,ű teremgarázsban elhelyezkeđó

20. számű gépkocsi beáltóhelyre hatźrozatlan idejű bérleti szeruődés megkĺĺtéséhez 30

napos felmondási idővel 15.700,. Ft/hó + AFA bérleti díj mellett.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodćlsi igazgatőja
Határidő: 2016.június 20.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t haÍározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.)
önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđá|koďásiigazgatőja
Határidő: 2016.július 3 1.

3.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) rendelet 17. $ (5) bekezdésének c) pontja a|apján
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. iúnius 20.

:

Napiľend 3.2. pontja: A Budapest VIII. keľület, Népszínház utca 57. szám a|atti
földszinti, hatźrozat|an iďőľe szó'lrí béľleti joggal teľhelt iľodahelyiség elidegenítése

Soó,s Gyiirgy
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Még egy éve sem bérll ezt a helyet, és ilyenkor nem szokta megszavazni.

Soó's György
ok sem támogatják. További kérdés, hozzásző|ás hiányában vitźt |ezárja, szavazásra bocsátja
az a|ábbi hatáĺ o zati j avas lato t :

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban 35I05l0lN35 he|yrajzi számon nyilviántaľtott,
természetben Budapest VIII. kerĹilet, Népszínház utca 57. ffldszint 8. szám alatti, utcai
bejźtratu, IJ m, alapterületű irodahelyiségre vonatkoző e|adási ajánlat bérlő részére
történő megktĺIdéséhez, a vételámak, az e|készult forgalmi értékbecslés, valamint a
32l20I3. (Vil. 15.) önkoľmányzati ľendelet alapjĺín a forgalmi éľték 100 Yo-źlban, azaz
4.f40.000'- Ft <isszegben történő kozlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20116.június 20.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t ahatátozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kikĺĺldésére és az ađźsvételi szeruódés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016.június 20.
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Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy a Bizottság 0 igen, l3 nem,0 tartózkodással ajavaslatot elutasította.

66fl2016. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 13 nem,0 ĺarĺĺizkotlás szavazattal)
(Major Zoĺĺán nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem fogadja el:

]. hozzójárul az ingatlan-nyilvántartásban 35]05/0/A/35 helyrajzi szdmon nyilvántartott,
természetben Bu^dapest VIII. kerüĺet, Népszínház utca 57. foldszint 8. szám alatti, utcai
bejáratú, ]7 m, alapterületiÍ irodahelyiségre vonatkozó eladósi ajánlat bérlő részére
történő megkaldéséhez, a vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a
32/2013. (VII- I5.) onkormányzati rendelet alapján aforgalmi érték I00 oÁ-ában, azaz
4.240.000,- Ft összegben torténő közlése meĺlett.

Feĺeĺős.. Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20lő. június 20.

2. fetkéľi a Józsefiáľosi Gazdálkodási kozpont Zrt.-t a hatórozat 1,) pontja lzerinti eladási
ajánlat kiküĺdéSére és az adásvételi szerződés megkot,lsére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' iúnius 20.

Napirend 3.7. pontja: A Kótai Sportegyesĺilet béľleti díj fizetésének felfĺiggesztése iránti
kéľelme a Budapest VIII. keľület, Teleki Lászl.ő tér 16. szám a|atti tinkoľmányzati
tulaj donú, nem lakás célú helyiség vonatko zásában

Soós Gyłirgy
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Maj or Zo|tźn képviselőnek.

Majoľ Zo|tán
Kérđezi, hogy jól érti-e. Itt van egy pinceszinti és egy ftldszinti helyiség, a pinceszintre eddig
sem fizetett most egy évig bérleti dijat, a ftjldszintet rendesen ťlzette, és használták is eddig a
pinceszintet. A másik kérdése, hogy most elkezdenék felújítani, megerősíteni a ftjdémet, és
arra az időpontra továbbra is megadnák neki a kedvezményt, tehát hogy nem fizeti a
pinceszintet, utána a közös költségnek megfelelő bérleti díjat, és továbbra is használná a
ťo ldszinti helyiséget.

Soós Gyłĺrgy
Megadja a szőt dr. Juhász Júliának, a JGK Zĺt.. képviselőjének.

Dr. Juhász Júlia Dóra
Igen, jól mondja a Képviselő Úr, most emiatt a statikai megrogyás miatt nem tudta használni a
pinceszintet, a füldszintet eddig is használta, ezért volt felfiiggesztve, mert a jogszabályok
értelmében nem is kéľhetnek bérleti díjat egy rendeltetésszeru haszná|atra alkalmatlan



helyiségért, és most újabb egy évrę kéĺ felfüggesztést, amíg helyre tudjak áIlítaní a pincének
az á||apotát, de addig nem tudja használni.

Soós Gyiiľgy
EzalatÍ. ťlzetlk a közös költséget. A társashźz miatt nem tudjfü ezt a fe|ujitást elvégezni?

Dr. Juhász Júlia Dóra
Igen.

Soós Gyłiľgy
Az a javaslata, hogy tegyenek bele egy pontot, hogy' az alatt az onkormányzat se fizessen
közös költséget. Megadja a szőt dľ. Juhász Júliának.

Dľ. Juhász Júlia Dóra
Sajnos erre nekik nincs jogi lehetőségük.

Soĺís György
Akkor szólítsák fe| a házat, hogy minél
tudnak polgári peres eljáľást indítani.

Dr. juhász Jlilia Dóra
Ez megtörtént, fel szólították.

hamaľabb' ellenkezo esetben elmaľadt haszonért

Soós Gytirgy
Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ezt szerette volna jelezni, hogy érti a bérlő szempontjából a megközelitést, meg azt is, hogy
ezt mé|tányolni szándékozik az előteľjesztó, de az ebbő| fakadó bevételkiesés, miután közĺis
kcĺltség fizetési kĺjtelezettségÍik van, az,ha jő| érti, tarsashazi kellene, hogy legyen, mert az o
mulasáásukaz,hogy niircs ľendben a füdém.

Soós Gytirgy
Pontosan, ezt mondta ő is. Igy van, mivel nem hajtja végre a felújítást, ez nekik jelentős
anyagi kárt okoz. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egyetért, a közös költség ťlzetését inkább ne függesszék fel, viszont, ha mtlr felszólítottak,
hogy végezze e| a munkát, akkor a kĺjvetkezo fe|sző|itźlsban már közöljék ve|e ań, hogy
kiesett bérleti díj címén mennyi kártérítésre taľtanak igényt. Egy év kiesett bérleti díjuk van,
szeľinte akkor egy kicsit jobban elkezdik csipkedni magukat

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt dr. KecskemétiLźsz|őnak, a JGK Zľt. operatív igazgatőjźnak.

Dr. Kecskeméti Lász|ő
Teljes méľtékben igaza van a Képviselő Uraknak' elTe való tekintette| az ügyvédi iroda
bevonását kérték az e|járásba, az e\őteľjesztést is úgy hozták be, hogy az igyvéd itmak az
állásfoglalása alapján próbálják most megoldani ezt a he|yzetet, eÍTe való tekintettel egy
felszólító levél már ment a táľsashĺĺznak, és természetesen azt a költséget, amely mint



felróható magataftása (hiszen tényleg a társasháznak
megcsinálnia), hogy ha ezt nem teszik meg' akkoľ jogi

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Vöros Tamás képviselőnek.

Vtirös Tamás

leľrne kötelezettsége ezt a megrogyást
útra fogják teľelni azugyet.

Egyetlenegy módosításľa tenne javaslatot, ennyit tudnak aZ ugy. érdekében tenni. A 3-as
számu határozati pontnak a határidejét hozzák elorébb június 30-ra. Ez sző| arrő| a ľészről,
amiről az előbb is beszéltek. Adott esetben ez némi gyoľsítást eľedményezhet, báľ tekintettel
arra, hogy a bíľóságok ilyenkor szünetre mennek, meg nem ezen a két hónapon múlik, de így
legalább mindenki nyugodt lelkiismerettel mehet majd el szabadságra, nincsenek ilyen függő
ügyek.

Soó,s Gytirgy
JGK befogadta. További kérdés, hozzászőIás hiányában vitát |ezźrja. Szavazásra bocsátja az
al ábbi hatźtr ozati j avaslatot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi tsizottság úgy dönt, hogy

|.) ItozzlÍjdrul aKőtai Sportegyesiilettel (székhelye: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér f4.
3.l24.; nyilvántartási száma: 01-02-0013575), a 3473410/N27 hĺsz.-tl, természetben a
Budapest VIII. kertilet, Teleki Lász|ő tér 16, szttm a|atti pinceszinti helyiségre kötött,
2016. decembeľ 3l. napjáig érvényes bérleti szerzođés alapján fennálló bérleti díj fizetési
kötelezettség felfüggesztésére irányuló megállapodás megkĺĺtéséhez 2016. május 20.
napjától kezdodően, a bérelt helyiségben található ft'dém megerősítési munkálatainak
befejezéséig.

FeIelos: Józsefváľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20 I 6. j únius 2 0.

2.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeĺinti
megállapodás megkötésére.

Fele!ős: Józsefuáľosi Ga'"dálkodási Kŕĺ'znnr.t 7.Ít wAc.v^ngĄ7'dálkodási igazgztőja
Hatáľidő: 20l6.július 3 1.

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.-t, hogy szólítsa fel a társashźzat a
helyiségben található ftidém megerősítési munkálatainak elvégzéséte, továbbá annak
elmaradása esetén atársasházza| szemben a szükséges jogi lépések megtételéľe.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 30.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy aBizottstry 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a hatěrozatot elfogadta.

663/20|6. (VI.20.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság batározata
(l3 igen' 0 nem, 1tartőzkod'áł.s szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) Ilozzlijdrul a Kótai Sportegyesülettel (székhelye: 1086 Buđapest, Teleki Lźsz|ő Í"ér 24.
3.l24.; nyilvántartási száma: 01-02-0013575}, a 3473410lAl27 ttsz.-ú, természetben a
Budapest VIII. keľtilet, Teleki László tér 16. szám alatti pinceszinti helyiségre kötött,
20|6. december 3l. napjáig érvényes bérleti szerzodés a|apján fennálló bérleti díj fizetési
kötelezettség felfiiggesztéséľe irányuló megállapodás megkötéséhez f0|6. május 20.
napjától kezdődoen, a bérelt helyiségben található flodém megerosítési munkálatainak

. befejezéséig.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodt,si igazgatőja
, Határidő:20l6.június20.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KozponÍ, Zrt.-t a hatźĺrozat 1.) pontja szerinti
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6.július 3 l.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy szólítsa fel a tźtrsasházat a
helyiségben található fcidém megeľosítési munkálatainak elvégzésére, továbbá annak
elmaradása esetén atfusasházza| szemben a szükséges jogi lépések megtételére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdéikodási igazgatőja
. Határidő:20|6. június 30.

Napirend 3.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szám a|atti iiľes,
nem lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadásáľa vonatkoző pá|yázat eredményének
megállapítására

Soós Gytĺŕgy
A napirend vitáját megnyitja; Kérdés, hozzászó|ás hiányában vitát|ezźlqa, szavazásra bocsátja
az a|ábbi határ o zati j avaslatot :

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĺilet, Losonci tér 6. szám a|atti,35728ĺ37lN3 hrsz..rĺ, 155 m2
alapterĹiletű, utcai bejáľatri, ftildszinti, üres, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céIjźlra
szo|gá|ő helyiség bérbeadására_a37I12016. (IV.18.) szám,(lVPB hatarozata|apjźn-kiíľt
nyi I váno s pá|y ázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvanítj a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiďő : 20 I 6. j únius 20.

2.) megállapítja, hogy a pályázat nyertese a ,,FEJES-KER' Hangszerkereskedő és
SzolgáItató KoľIátoIt Felelősségíĺ Társaság (székhelye: 4025 Debrecen, Miklós u. 4.;
cégtregyzékszáma: 09-09-0050II; ađőszáma: |1553007-2-09; képviseli: Fejes Tamás
István és Fejes János ĺjnálló képviseletre jogosult ügyvezetők).

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016.június 20.
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3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ?tt.-t a Budapest YIII. keriilet, Losonci téľ
6. szám alatti, 351f8/37/Al3Łlrsz.-il, |55 m, alapterületú, utcai bejaratú, földszinti, üres,
nem lakás cé|1tlra szolgáló helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pá|yźzat nyertesével, a

,,FEJES-KER'' Kft.-vel történő bérleti szerzódés megkĺitéséľe, hatátozatlan időĺe, 30
napos felmondási határidő kikötésével hangszerbolt, valamint a Tankcsapda egyiittes
márkaboltja és fodrászat tevékęnységek cé|jáĺa,210.000,- Ft/hó + ÁFA béľIeti díj +
közüzemi és ktilönszolgáltatási díjak osszegen'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 1.

4.) a jelen határozat 3.) pontja szerinti bérleti szerződés megktĺtésének feltétele,hogy az
Önkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) ĺĺnkormányzati renđelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|ćtírását vállalja a leendő
bérlo.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.július 3 1.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy a Bizottság |2 igen,O nem, 2 tałtőzkodással a hatźĺrozatot elfogadta.

66 4 /2016. (vI.20.) sz. Vá ľos gazdálkod ás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest vlu. keriilet, Losonci tér 6. szálm a|atti,35728l37ĺN3 hrsz.-ú, 155 m2

alapterületl'ĺ' utcai bejáratú, ftjldszinti, tires' önkormáĺyzati tulajdonú, nem lakás cé|jtra
szo|gá,|o helyiség bérbeadásĺĺra _ a 37112016, (IV.l8.) számú VPB határozat alapjźln _
kiírt nyilvan o s p á|y ázatot érvényesnek és eľedményesnek nyilváľrítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I6.június 20.

2.) megállapítja, hogy a páIytzat nyeľtese a ,,FEJES-KER" Hangszeľkeľeskedő és

Szolgáttató Koľlátolt FelelősségÍĺ Társaság (székhelye 4025 Debrecen, Miklós u. 4.;

cégsegyzékszttma.. 09-09-0050II;, ađőszáma |1553007 -2-09; képviseli: Fejes Tamás
István és Fejes János önálló képviseletre jogosult iigyvezetők).

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 20|6'június 20.

3.) felkéľi aJőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ?tt.-t a Budapest VIII. keriilet, Losonci tér
6. szám a\atti,35728ĺ37lN3 hĺsz.-ú, |55 m, alapteľiilettĺ, utcai bejtnat,ű, füldszinti, Íires,

nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvĺános páIyázat nyertesével, a

,,FEJES-KER'' Kft.-vel történő bérleti szeruődés megkötéséľe, határozatlan időľe, 30

napos felmondási határidő kikĺjtésével hangszeľbolt, valamint a Tankcsapda egyÍittes

márkaboltja és fodrászat tęvékenységek cé|jára,210.000'- Ft/hó + AFA béľleti díj +
kozuzemi és kĹilönszo l gáltatási díj ak ci sszegen.
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Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KözpontZrÍ..vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 1.

4.) a jelen hatźlrozat 3.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hog5ľ az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3

havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján
koť1egyző elott egyoldalú kcĺtelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.' iúlius 31.

Napirend 3.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at
jőváďnagyálsa _ Vajdahunyad uűD

Soĺís György
A népirend vitájźlÍ. megnyitja. Kérdés, hozzászőIźls hiányában vitát|ezźrja, szavazásra bocsátja
az a|źhbi határ o zatĺ javas l atot :

A Városgazdálkodásí és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.)hozzájnul,azi'ngat|an-nyilvantartásbanćfffhe|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetbenaBudapestVIII.keľĺilet,Vajdahunyadutca(f.szźĺma|attl,
37 m2 alapterületű, 1 szobás' összkomfortos komfortfokozatú lakásľa határozat\an idejű
bérleti jogviszorrnyal rendelkező bér|ó részéľe tör1énó eladási ajánlat kiküldéSéhez, a
33/2013. (vII. 15.) önkormányzati rendelet f0, $ (l) és (2) bekezdéseiben, aZ

oĺlkormáĺyzati eszközből szerzett" lakás értékesítésére meghatározottak szerint,
12.700.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazganőja
Hataľidő: 20l6.junius 20.

2.) fe|kéri a Jőzsefvźĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés a|áirására.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźniđő: 20l6.július 30.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy a Bizottság 13 igen, 1 nem, 0 taÍtózkodással a hatźtrozatot elfogadta.

665ĺf0|6. (VI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájźru| az
természetben a

ingatlan-nyilvántartásban Ür e|yr ajzi számon
Budapest VIII. keľület' Vajdahunyad utca

nvilvántaľtott.



3.7 m" alapteriiletű, 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatli lakásra határozatlan idejű
bérleti jogviszonnyal ľendelkezó bér|ő tészéĺe tĺjrténő eladási Ąan|at kiküldéséhez, a
3312013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 20. $ (l) és (2) bekezdéseiben' aZ
onkormányzati eszközb<jl szerzett lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint,
12.700.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6.június 20'

2.) felkéri a Józsefi'arosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1') pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés a|áírására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016.július 30.

Soós Gytirgy
Zártu|ést rendel el.

4. Zárt ülé.ś keretében táľgyalandó előterjesztések
(ír ás b el i e lő terj e s zté s)

Napiľend4.1.pontja:-JavaslataBudapestVIII.keľület,Tavaszmezőu.E
szám alatti lakásra vonatkozóan l]bérlő bérleti jogviszonyának kiiziis
megegy ezéss el való megszĺintetésé re, más ik lakás bérbeadása mellett
(Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefváľosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vaglongazddĺkoddsi
igazgatója

A napirend tdrgyalósa zárt iilés keretében történt az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elltangzottakat és a meghozott 666/20l6. (VI.20.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Soĺĺs György
Ny.ílt ülést rendel el. Üles végén lehetőséget ad kérdések feltételére.

xÉľvlsplol FELVILÁGosÍTÁs xÉnnsnx
(Szó szerinti)

Soós Gytiľgy
Megadom aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Kĺiszöncjm a szőt, Eln<ĺk Úr. A II. János Pá| pápa téren a játszőtér mellett van 3 mobil wc, és
varĺrak ott szemetes konténeľek, ezzel kapcsolatban jeleztek a lakók problémát. A szemetes
konténereket és a mobil wc-ket rendszeresen a jźttszőtéľen keresztĺil kĺizelítik meg, elég
gyakĺan ezeket hajléktalanok használj źlk, vagy az ujra megielenő migránsok. Csak annyi lenne
a kérés, hogyha lehetőség lenne, akkor ezeket a mobil wc-ket, konténereket nem a jźltszőtér
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mellett helyeznénk eI, hanem valahol mondjuk a Dologház utca felőli sarkon, vagy akár

máshol, tehát ne a jźúszőtér mellett legyen. Köszönom'

Soĺís Gytirgy
Rendben' ea megoldjuk, tegyük oda a Gázművek elé.

Őszi Éva
Koszönĺjm a szőÍ., Elnĺjk Úr. Szeretném megkérdezni, hogy amikor a kivitelezokbefejezlk a
munkát, a helyreállításnál azt szavazzuk meg; hogy jelezzék írásban a Vagyonkeze|o felé,
hogy elvégezték a helyreállítáSt. Több esetben, jártamban' keltemben találkozom azzaL,

többek között a Leonardo utcában, sőt a korútnak a sarkán, szétdobálva azok az e|kerítő lécek,

amik a munkaterületet befogják' godľök vanĺlak, sőt némelyik helyen a fedolap 2-3 centivel
kilóg, tehát nincs helyreállítva. Szeretné megkéľdezni, hogy a Vagyonkeze|ő ezt az irásbe|i

el őteľj e sztést amikor j e|zlk, ę||enor zi- e.

Soós Gyiiľgy
Ellenőľzi, de ezért is fogadtunk elmost egy új rendelętmódosítást, hogy be kell ŕlzetniük, mert
eddig ingyenes volt a kĺjzterület-foglalás, viszont most az új rendelet a|apján előre be kell
fizetniĹik a teljes összeget, és hogyha utána, az e|Ienorués folyamán nem találnak semmilyen
problémát, akkor vi.sszakapja eú' az összeget. Tehát megszúnt ez a díjmentesség' mert sajnos

mi is tapaszta|tuk azt,hogy levonult a kivitelező, és otthagyta a nem megfelelő útburkolatot,

amit aztáĺ nekünk kell javítani, úgyhogy ezt szerintem ezze\ oľvosoltuk is, mert most máľ

minden egyes ilyen építkezésné] be kell elore fizetniük a teljes összeget, és hogyha nem

állította megfelelően helyľe, ämit majd természetesen a JGK ellenőriz, és fotókkal fogja
behozni hozzáĺlk a Bizottságlą aZ esetben visszakapja, hogyha megfelelően helyreállította, ha

nem, akkor meg nem, akkor megcsináljuk, de foga|mazzak úgy, hogy a kivitelezőnek éľdeke

Iesz az, hogy helyľeállítsa a munkaterületet, męrt tL|ta|źLban a közterĺilet-foglalási díj jóval

magasabb, mint a helyreállítási kciltség. Komássy Akos, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönĺjm szépen, a jegyzeteim közt szerepel, de nem fogalmańam elég egyéľtelműen,

úgyhogy ilyen képviselői kérdésként, vagy felvilágosítás kérésként kérem, hogy amikoľ a
telefonfiilkék lebontása befejezőđött, annak a |ezárćsźlról és a telefonfiilkéket követően az
adott tenileteken lévő állapotokról fotókkal kísért tájékoztatőt kéľnék íriísban.

Soós György
Rendben, tźtjékoztatźlsul a Bizottság elé jdjjön be előteľjesztésként. Borsos Ur, parancsoljon.

Boľsos Gábor
Kĺjszönom szépen a szőt' Elnök Ur. Azt szeretném megkérdezni' hogy zaj|ik ez a Smart City
Munkacsoport ülése, illetve feltételezem, hogy zaj|anak. A kérdésem csak az, hogy ennek a

pľodukťuma, vagy báľmije bekeľĺ.il-ę mondjuk a Bizottság elé majd valamikor, tekintve, hogy

az ott zaj|ő fo|yamat tematikailag még leginkább aBizoltsźtg feladatköreibe illeszthető, avagy

sem' vagy mire lehet számitani, kérdezem ezt ilgy, mint azok, akik mondjuk nem vesznek

részt aMunkacsoport munkájában, de mondjuk kívĺĺncsiak. Kĺiszönöm.
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Soĺis Gyöľgy
Kértink egy beszámolót, lesz akkor beszámoló.
kösztjnöm a részvételt.

A bizottsási ülést 13:34-kor bezárom.

K. m. Í.

L- !-"1,
Bodnár Gabľiel

Szęrvezési és Képviselői

A j egyzőkönyvet készítette :

/zĺ/// ('t
l/n Le'2fzz
Veres Evelyrl/Lilla
Szeľvezési és Képviselői Iroda ügyintézője

A iegyzőkiinw melléklete:

- jelenléti ív

- meghívó

- előteľjesztések

Bizottság alelnĺi

li
1l

L,/
Az Mĺitv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és

Bizottság 20 | 6. j únius 20-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

Pénzügyi

fi)

lŚ' ĺ.

>: X. ."/
^t-ł/
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1. sz. melléklet
A 655/f016. ryr.20.) sz. határozat melléklete

Európa Belvárosa Program |l. - a Paĺotanegyed Kulturális Városmegújítása című
prog ra m p roj ektmen edzseri megbízási szer ződés

módosítása

amely tétrejcitt egyrészről
Budapest Főváros Vt!l. kerÜtet Józsefvárosi önkormányzat
székhe|.y: í082 Budapest, Baross u.63.67.
adószám : 157 357 15-z.4f
törzsszám: 735715
ba nkszá m ta szám : 1 41 003 og - 1 o21 39 49-01 000006

statisztikai szám: .t 57357 15-841 1 -3z1 -01

képviseti: dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban: önkormányzat),

másrészrő[
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitáđós és Városfejlesztési Zártkłjríĺen Működő Részvénytársaság
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
képvisetetében: Atfötdi György igazgatóság elnöke és Annus Viktor vezérigazgató együttesen
cégj egyzékszáma : 0í . 1 0-043 548

adószáma : 1 fz93005 -f. 4f
számla száma: 1 41o044o-66944M9 -01 000009 =

statisztikai számjete: 1zzg3oo5-74zo-1 1 4.o1 (a továbbiakban: Rév8 Zrt. )

(a továbbiakban egyÜttesen: Fetek) között a mai napon és hetyen az atábbi feltétetekket:

Preambulum

A Képvisető-testÜlet a 64lfo13. (||. f7.) számú határozatában döntött arró[, hogy etindítja a
Budapest.Józsefváros Európa Belvárosa Kulturátis-gazdaság. Fejtesztési Program Il. elnevezésű
programot (a továbbĺakban: EUB |l.). Az onkormányzat Képvisető-testÜlete f74/z013. (Vl|. 17.)

számú határozatában úgy döntĺĺtt, hogy nyertes pályázat esetén a Program projektmenedzseri

feladatainak ettátásávat a Rév8 lrl..tbíza megt összesen bruttó 25 ooo0oo,- Ft összegű megbízási
díj kikötéséVet.

Áz onkormányzat Képvisető.testütete a 111/2014. (Vl. íí.) számú határozatában jóváhagyta az

etnyert támogatási összeg fethasznátását szabátyozó Támogatási Szerződést, amety 20í4. júl'ius 1í-
én, a' projektmenedxeri szerződés pedig 20í4. szeptember ĺ7-én kerütt aláírásra. A Támogatási

Szerződés szerint a program befejezési határideje 20ĺ 5. december 31. vo[t.

A Támogatási szerződés 2016. 0f.03-án kett egységes szerkezetbe fogtatt módosításával' a projekt

befejezési határideje 201ó. december 3í. napjára módosutt, továbbá új etemként bekerült a

programba a Gatéria Negyed Program megvatósítása - kiemelten kommunikációs tevékenységek .

melynek fedezete az eredeti program során fel nem használt támogatás és tinrész.

Az onkormányzat Képviselő-testütete a f3/f016. (ll. o4.) számú határozatában úgy döntött, hogy a

program megvatósítása során további, fel nem hasmált támogatást és önrészt kíván megtévő

projektelemre itletve projektmenedzsment köttségekre átcsoportosítani, mível az új programelemek

megvatósításával Rév8 Zrt. tĺibbtetfetadatot tát et és ennek megfelelően szükéges a díjazás

módosítása is.

A fentiek okán az onkormányzat áttal kezdeményezett Támogatási Szeződés módosítása iránti
kéretmet a Támogató Fővárosi onkormányzat 41017:016. (|l1.30.) számÚ határozatában etfogadta. A

módosított Támogatási Szerződés 2016. május 3í-én mindkétféL részérőt atáírásra kerí.jlt.
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1. A szerződő felek a köz<jttÜk 2014. szeptember 17.én tétrejött PĄektmenedzseri Megbízási

szerződést az atábbi 4.6. ponttat egészĹit ki:

,, 4.6. Ellátja a programmal kapcsolatos kiemelt kommunikáciős tevékenységeket,,'

A szerződő fetek a közöttiik 7o,|4. szeptember í7-én tétrejĺitt Projektmenedzseri Megbízási

szerződés 6.1. pontját az atábbiak szerint módosítják:

,6.1. A Program megvatósításónak időbe\i ütemezését a megkijtésre kerÜIt Támogotási

Szerződés tartaImazza. A Tómogotósi Szerződésben meghatározott projektek befejezési
hatórideje - egyben elszómolósi hatőrideje is . 2016. december 31.,,

A szeĺződő fetek a közöttÜk 2014. szeptember 17-én tétrejött Projektmenedzseri Megbízási

szerzcídés 7.f. és 7.3. pontját az atábbiak szerint módosítják: :

,,7.2. A 4. pontban meghatározott felaďatok ellátósóért a Rév? Zrt.. nettó 22.524.785 Ft + AFA

megbízási díjra jogosult, mely összegre vonatkozóan a Fővárosi és a Józsefvórosi önkormónyzat

ktjzött a 2o14. jťllius 11. napjón kötött, és a 20,16. február 3-án és 2016. május 31-én kelt
mődosításokkal egységes szerkezetű Tómogatősi Szerződés alapjón az atóbbi ütemezésben

j ogosu lt szóm ta ki áIIí tósóra :

2O14-ben júIius 1. és december 31. közötti időszakban, haví nettó 2493438,- n + Árn
összegben, hat hónopra, míndösszesen nettó, 14 960 628.- Ft * ÁFA azzal, hogy a Fe\ek egymás

között elismefik, figye|.emmel oz önkormónyzat-Képviselő.testüIetének 111/2014. (Vl.|1.)

szómú határozätóban foglaltakra, hogy a jeten szerződés szerinti'feladaťok ellótósa 2011. júIius

1-jén megkezdődött, a szerződés aláírós dátumátóI függetlentjl a RévB Zrt. a projektmenedzseri

díjra e dátumtóI kezdve jogosult,, és ezért a Rév8 Zrt. a szerzćÍdés aláírósónok időpontjáig a

teljesített hónapok tekintetében egy számla kióIlítására jogosul{..

2o,I5-ben január 1. és szeptember 30. kozötti időszakban havi 524g34,- Ft * ÁFA ijsszegben,9

hónapra mindosszesen 4 724 406.- Ft * Áru.

2o16-ban 1'41g'875.-Ft + ÁFA i5sszeget jelen szerződésmődosítás aláírását kł5vetően,

tovőbbi t.419.876 Ft + ÁFA iĹsszeget a Tőmogatási Szerződésben foglalt GaIérią Negyed

Program szerinti négy, önkormányzati tulajdonú helyiség felújítősáp követően, összesen,

2.839.75,ĺ.-Ft + ÁFA,

7.3. 2014 és 2015. években Rév9 Zrt. minden hónap 5. napjáig jogosult szómlót kiállítani m
etőző hónapban végzett projektmenedzseri tevékenységéért, 2o'I6.ban összesen 2 számla.

kibocsátősára jogosult a 7.2. pontban foglaltak szerÍnt. A szđmlához a Rév8 Zrt. kijteles

projektmenedzseri beszámoIót csatolni, mety alapján o GozdáIkodósi Ügyosztóty

ügyosztóIyvezetője ígozolja a teljesítést. Az elfogadott projektmenedzseri beszámoló egyben

tetjesítésigazotós. Az onkormányzat a teljesítésigazolást kijvetően ,|5 napon belül ótutalással

egyenlít ki a számlákat a 14100440.66944a9.010@009 számlaszőmro.,,

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az eredeti szerződés jeten módosítással nem érintett rendelkezései nem váttoznak.

z.

3.
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5- Jelen szerződésmódosítás atáírásához a Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság

ł'ĺĺ;';.i: l;iĺ]'łij':.l#.';'.;.. számú határozatávat hozzájárutt.

Ke[t Budapesten, a 201 ó ::i:il'l;.};.'.ł..i,;ii..i*łiii'. napján.

Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefvárosi Rév8 Zrt.
tnkormányzat képvisetetében

képvise(etében dr. Kocsis Máté potgármester Atfötdi György igazgatósági etnök és Annus

Viktor vezéń gazgató egyÜttesen

Fedezet: dátum: Budapest,201ó.

PénzÜgyi teg ellenj egyzem ;

Páris Gyutáné
pénzÜgyĺ Ügyosztáýezető .

Jogi szempontbót ettenjegyuern:
Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásábót

dr. Mészár Eńka
a|jegyző

/^ '/ ź'
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2. sz. melléklet
A 65612016. (VI.20.) sz.határozat 1. sz. melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejĺĺtt egyrészről a

B ud apest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi Onko rmánYzat

I

i

';

székhelye:
képviseli:
törzskönyvi azonosító száma:
adőszÁma..
KSH statisaíkai számjele:
bankszámIaszím:
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészľől a
Józsefváros Közösségeĺéľt Nonprofit Zrt.
székhelye:
képviseli:
cégegyzékszám:
adószám:.
bankszámlaszám:

1082 Budapest Baross u.63-67.
dr. Kocsis Máté polgármester
7351 t5
15735t5-2-42
157351s-8411-321-01
I 04033 87-00028570-00000000

1084 Bp. Mátyás tér 15.
Kovács Barbara igazgatósági eln<ik
01-10-048493
2s313433-2-42
K&H 1 0403 387 -50s26781 -708s 1009

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízotf) ż
ä továbbiakban eg1iittesen Felek kozött az alábbi feltételek me|lętt:

1. AszBpz;őons nloznĺÉnľnr
1.1 Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat a Képviseltĺ-testĺilet |I1/fO|6.

(V.05.) számú hatźrozatának megfelelően20|6. augusztusában Támogatási kérelmet nyújt be a
VEKOP-6.2.t-15 kódszímú, ,,A leromlott településrészeken élő alacsony státuszu lakosság
életkortilményeinek javítása, társadalmi és fizlkai rehabilitációja Budapesten'' című európai
uniós pályázati felhívásra.

1.2 A Képviselő-testiilet ugyanezen határozatában a Trĺmogatási kéľelem benýjtrásához szĺ.ikséges
előkészítő munkálatok elvégzéséreésaTámogatási kérelern elkészítésére Rév8 Zľt.-t bíztameg'

Apá|yánati anyag kidolgozása az 1.l pontban nevezett páiyázati.fe|hívás ę!őírásai szerinti
paľtnerségi tęrv ezśsi folyamatban készül'

Felek fentiekľe tekintettel Megbízó Képviselö-testtiletének Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága ..../f0|6. (VI.20.) szímú határozataa|apjánaza|ábbiszerződéstkĺjtik.

2. 
^szBpzonns 

ľÁncYÁ, CÉIJA
2.1. MegbÍző megbízza a Megbízottat a ,,Szakcsoportok összevont nyilvłános ĺilése''

rendezvényszervezłĺifeladatainakmegvalósítĺísával.Megbízott afe|adate|vépésételfogadja.

2.2. Amegbízás aza|źtbbi feladatokat foglalja magában:
A,,Szakcsoportok összevont nyilvános ülés'' rendezvény szervezése:
(i) a rendezvény meghirdetése, plakátok, szorólapok elkészítése és kiheýezése,
(iĐ a 201 6. július 3 l -ig egy 3 órás időtaľtamú rendezvény technikai felteteleinek biztosítĺĺsa.

Megbízott a ľendezvény időpontját, helyszínét és pontos részleteit Megbíző 6.1. pontban
megjelölt képviselőjével ktĺteles egyeńetni.

3. A TELJESÍTÉSI I{ATÁRIDo

i.3

r.4

//

ŕłĺr
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3'1. Felek ajelen szerződést határozottidőre,2016' jrilius 3l-ig
4. AMEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FEIrÉTELEK
4.l'Megbízottat a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatoknak megfelelő teljesítósééľt

megbíási díj illeti meg, melynek cisszege; bruttó l.000.000,- Ft.

4.2.A megbízási đíj magában foglalja a Megbízotľnak a jelen szęrződés teljesítésével felmeľtilő
valamennyi diját és k<iltségét. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízóval szemben a megbízási
díjon felĺil egyéb költsége! dijat semmiÍyen jogcímen nem érvényesíthet.

4.3. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor haüályos jogszabályok szerint történik.

4. .Megbízó a Megbízott részére előleget nem fizęt.

4.5.Megbízó a megbízási díjat a szerzíid,ésszeríĺ teljesítést követően, a teljesítés igazolás aláírása után,
taĺtalmilag és formailag szabáIyszeríien kiállított, a Megbízó á|ta| |eigazolt szamla ellenében,
áfutaIással egyenlíti ki. A teljesítés igazolás kiállítísára a polgáľmester jogosult.

4'6.Megbíző részszÁm|ázÁsi lehetőséget nem biztosít Megbízott részérę.A végszímla benyújtásának
előfeltétele valamennyi rźbízoĹífeladat teljesítésének Megbízó általi elfogadása és a teljesítési
igazolás kiadása.

 .I.Megbíző az igazo|t teljesítést követöen a 4.5. iontban foglaltaknak megfeleló"n kĺátlĺtott e.
benyrijtott szálmla a|apján, annakkéZ|iezvételétól szźlmítoĹt 15 napon belül köteles amegbízási díjat
Megbízottnak a K&H Bank-nál vezetet1l0403387-50 526781-70851009 szrámú szám|ájźraátutalni.

4.8. Késedelmes fizetés esetén aMegbíző a Ptk. szerinti késędelmi kamat fizętésére kötelęs.

5. AsZERzopÉsľBIZToSÍTóMELLÉKKoľnmzBrTsEGEK
5.1. Megbízott kötbérfelelősséggel taĺtozik, ha hibásan teljesít, illetve ha a teljesítés a neki felróható

okból lehetetlenné vált (meghiúsulas).

5'2. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett fę|adat szerzśđ,és szerinti
nettő megbÍzási díjanak 5 Yo-a.

5.3. Lehetetlenülés (meghirisulás) esetén a kötbéľ méľtéke szerződés szerinti nettó megbízasi dij 5
oA-ą

5'4. A kötbér megfizetése nem érinti aMegbíző azon jogźlt, hory a szerződésszegéssel okozott és a
kĺĺtbér összegével nem fedezett kárĺának megtérítését követelje a Megbízottól.

6. A F.ELEK KÉPVISELETEFęIek megáIlapodnak, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítésével,
illetőleg esetleges módosításával kapcsolatban Feleket az a|ábbi személyek képviselik:

Megbíző ľészérőI:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

MęgŁízptt részérő|:
Név: BarthaAnikó
Cím: l084 Bp. Mátyás tér 15.
Telefon: a6-70-613-63t4
E-mail: bartha. aniko@rendezveny. i kn. hu
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6.2. Amennyiben a jelen szerződés 6.1 . pontjában megjelölt adatokban báľmilyen változás várható, vagy
változás következik be, arróI az érintett szerzőđo Fél kĺlteles lehetőleg avtitozÁst megelőzően 5

munkanappal, de legkésőbb a változást követő munkanapon, a másik szeĺzódő Felet írásban
értesíteni.

6.3.Felek _ ídeértve a Megbízott esetleges alvállalkozóit - kötelesek eryiittműködni a jelen
szerződésben fogla|tak megvalósítása érdekébęn.

7. TIToKTARTÁS

7 .I. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzódés teljesítésével kapcsolatban tudomására
jutott adatokat ľendeltetésszerűen használja fel., az infoľmációs örľendelkezesí jogról és az
információszabadságľól szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyéb, adatvédelemre
vonatkozó jogszabályoknak megfele}ően.

7.2. A jelen szerződés hatályba lépése előtt és az ęzt követően tudomására jutott biza|mas
információk átadására vary nyilvánosságra hozatalfua eryik fél sem jogosult, kivéve azon
információkat, adatokat amelyek nyilvánosságra bozataLát jogszabá\y írja elő.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szeľződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásróI, ktilönosen egymás működésérőL, szervezetéről tudomiĺsu'ka jutott,

birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozáférbető
minden.tény, adat tery okirat, dokumentum, eljáľás ĺizleti titoknak minősül, amelynek
nyilvánosságra hozata|a a felek hivatali, ĺizleti vagy egyéb érdekeit sértené.

7.3.

7.4. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hory a fenti kcĺtelezettségekľőI az érintett
munkavállalóikat, és a szerzodés teljesítésében közremíĺkodőket tájékoztassák, a fenti
előínásokat betartsák és betartassák.

8. EGYÉBRENDELKEZÉSEK
8.1' Felek a szerződés teljesítései során keletkezettvitáikat kcizvetlen taľgyalások során kísérlik

meg rendezni. A tárga|ások eredménýelensége; sikertelensége esetén a Felek a pertttrgy

értékétől fiiggően bírósághoz fordulnak.

8.2. Amennyiben a szerzőďés bármely rendelkezése hataskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság rendelkezése, vW jogszabáIyváltozás folyĺán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna ez a szeĺzi5dés további. az érvénytelenséggel nem érintett ľészeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénytelen szęrz-őđési rendelkezést az annak tarIalmáthoz
legkĺĺzelebb áIló érvényes rendelkezéssel pótolják.

8.3. Jelen szerzödésben nem szabáIyozott kérdésekben _ többek kozĺitt a szerződésszegés
jogktĺvetkezményei, a szerződés módosítása és megszűntetése _ a Polgráľi TörvénykÓnyvľőI
sző|ő2013. évi V. törvény és az eryéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók

8'4. Jelen szerződéskizárő|ag írásban módosítható, vary szüntethető meg.

Jeĺen szerződés készĺilt 4 oldalon, 6 egymással egyező példányban, melyet szprzśdő felek elolvastaŁ
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyeziĺt helyben hagyő|ag íľtak alá.

Budapest, 20l6. jlĺnius...

//
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M:eghíző Megbízott
Budapest Fóvaros VIII. kertilet Józsefurárosi Kilzösségeiért Nonprofit

Józsefuárosi onkormányzat Zrt.
képvíseletében képviseletében
dr. Kocsis Máté Kovács Barbara
polgármester igazgatósági elnök

Jogi szempontbó| ellenje gyzemi
Danada-Rimán Edina

jegy,ő
nevében és megbízasábóI

Dr. Mészar Erika
aljegyző

Fędęzęt: dátum: Budapest, f016. ....

PénzĹigyileg ellenjegyzem: :

Páris Gyuláné
p énzlđ gy i :d'gy o sztályv ezetó
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MEGBÍZÁSI sZERzoDĐS]

Amely létrejött egrészrő| a

Budap est Főváros VIII. kerĺitet Józs efváľosi Önkormányzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross,u'' 63.-6il'

képviseli: dr. Kocsis Máté polgrírrnester
törzskönyvi azonosító száma: 735715
adószáma: 15735|5:24f
KSH statisztikai számjele: l5735|5-841|-32|-01,
bankszámlaszám: 1 0403387-00028570-00000CI00i
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a

Rév8 Józsefváľosi Rehabilitációs és Váľosfejl esztési Zrt.
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseti: Alföldi Györry igazgatőság ęlnöke és Ánnlis: 11'l-.!!ĺłli.

v ezérigazgatő eryüttesen
cégsegyzékszttm.. 01-10-04354&
adószám: |ff93005.2-4f
bankszámlaszám: 14|00440-66944049-01000009
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) :

a továbbiakban eg1rtĺttesen Felek közĺjtt azalálbbí feltételek mellett:

1. A szuRzooÉs ar-oznĺÉľwnmudapest Fővráros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a

Képviselő-testiilet 111/2016. (V.05.) számí hatáĺazatának megfelelően 2076 augusztusában

Támogatási kérelmet nyujt be a VEKOP-6.2.1-|5 kódszámú, ,,A leľom|ott telepiilésrészeken élő

alacsony státuszú lakosság életköriilményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten'' címiĺ euľópai uniós pályázati felhívásra.

1.2.A Képviselő-testtilet Ugyanezęn határozatában a Trárnogatási kérelern beny.ujtasához szüksé,p.."e',lĺ

előkészítő munkálatok elvégzéséľe és a Támogatrísi kérelem elkészítésére Rév8 Zrt.-t bízta.meg,,

|.3.A pá|yázati anyag kidolgozása az I.| pontban nevezett pá|yázati felhívás előíi,á.:':lÍ Ś;.lĺli.'l.iiiiii

partnerségi tęrvęzési ioiy.amatban késztii, un. říeiyi Trímogató Csopoľiok iétĺę!ĺ'ĺ,ĺ,iit.;';.:,.,'l.łi,..

1.4.Felek fentiekľe tekintettel a Megbízó KépviselGtestĺiletének Yárosgazr!ii)',il.l.i.í'. 'i 'i.:. Piĺ1l,:lĺ;;i.1...';'i

BizoÍtsá'ga....ĺ2016. (VI.20.) számli hatźrozataalapjĺán aza|ábbi szęrzod.śsl.i':t;..il'l'..

2. A sZERzŐnÉs ľÁRcYA, CÉIJA
2.|.Megbiző megbízza a Megbízottat a Tematikus szakcsoportok renrJe;.:.',ŕi.'.';'..:'.'... ..,''. l:.'. ':.s. ł..'. .]

pá|yázat.e\őkészítő tevékenységek megvalósításával. Megbízoí1 a fcladat t'|i,..l.:'.....'.:' .''...ĺ.'....''''

2.2. A megbízás aza|źlbbi feladatokat foglalja magában:

- a szakcsoportok meghívottakkal kibővítetr kiscsilpcr.ťos Ĺiil::;cll-:...ill::i]iĺ:ii..:;íii;;::],.i.

lebonyolíúása (mediátor, cateńng, nyomdaköltség (ĺćl'ĺĺ'ŕ'1łcÍĺ, [.ił,l:..i:';;'1,...'...1,!, ;.;;ii;:,,;l;;li.l:

irodaszerek viłsiírlása, terembérlés stb.),

- a ProjektelőkészÍtő Tanulmány (PeT) elkészítéséhez sziiiĺ'lćtcs ĺ'l'iź1.ł'ľ'ł,ll.:..,.',:-l.,:.:';;.'::ili:il '.' 
j,!*.. ĺ:..;;l..

egyéb, az elókészítés során szükségessé váló tevéken1,sét,eiĺ ĺĺ'ł.?vaićsĺiłi:;l''

//
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3. ATELJEsÍTÉsl HATÁRDo
3.1. Felek ajelen szerződést határozott időrę, 2016. augusztus 3 l-ig kötik.

4.

4.1.

A MEGBÍZÁsr oÍĺ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Megbízottat a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatoknak megfelelő teĺjesítéséért
megbíási díj illeti meg, melynek összege: bruttó l.200.000 Ft'

A megbízísi díj magában foglalja a Megbízothak a jelen szprzőđés teljesítésével felmeri.ilő
valamennyi díját és kĺiltségét. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízóval szemben a
megbíási díjon felül egyéb költséget, dijat semmilyen jogcímen nem érvényesítlret.

Az á|ta|áĺos forgalmi adő megfizetése a mindenkor hatályos jogszabáIyok szerint történik.

Megbíző a Megbízott rész'ére előleget nem fizet.

Megbízó a megbízási dijat a szerzódésszeríĺ teljesítést követóen, a teljesítés igazolás a|áírás,a

után, tartalmilag és foľmailag szabáIyszeĺuen kiállított, a Megbízó á|ta| |eigazo|t szźnia
ellenében, átutalással egyenlíti ki.

Megbíző részszÁm|áyÁsí lehetőséget nem biztosít Megbízott részére. É. végszámla
benyrijtásának előfeltétele valamennyi szolgáltatás teljesítésének Megbízó általi elfogadiísa és a
teljesítési igazolás kiadása. Ateljesítés igazolás kiállítására a polgármester jogosult.

Megbiző az igazo|tte[esítést követően a 4.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított és

benyújtott sztm|a alapján, annak kézhenétetétő| sámított 30 napon beltil koteles a megbízási
díjat Megbizottnak l 4 t 00 440-669 44049-0 1 000009 számú szám|źjára átutalni.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetéséľe ktiteles.

4.2.

4.4.

4.5.

4.7.

4.8.

5. AsZERzoDÉSTBIZToSÍTóMELLEKKoTELEZETTSEGEK
5.1. Megbízott kĺjtbérfelelősséggel tartozĹk, ha hibrásan teljesít illetve ha a teljesítés a neki felróható

okból lehetetlenné vált (meghiúsulás).

5.2. Hibás teljesítés esetén a k<itbér méľtéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás szerződés
szerinti neÍtô megbízäsi díjának 5 %o-a.

5.3. Lehetetlenülés (meghiťlsulás) esetén a k<itbér mértéke szerződés szerinti nettó megbízasi díj 5
%o-a.

5.4. A kötbér megfizetése nem éľinti aMegbíző azon jogźlt, hory a szerzĺidésszcgéssel okozott és a

kötbér összegével nęm fedezett káľának megtéľÍtesét követelje a Megbízottól.

6. AFELEKxÉľvrsnr.ľľB
6.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen megbízÁsi szerzÄdés teljesítésével, illetőIeg esetleges

módosításával kapcsolatban Feleket az a|ábbi személyek képviselik:

ľdeg.bíző részérő|:
Név:
Cím:
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Telefon:
E-mail:
Meebízott részérőI:
Név: Annus Viktor
Cím: 1082 Budapest, Baross u- 63-67
Telefon: 06-t-4s9-2271
E-mail: annus-viktor@ľev8.hu

6.2 Amennyiben a jelen szerzódés 6.l. pontjában megjelölt adatokban bármilyen váltoás vrĺrható, vagy
vá|tozÁs következik be, arról az éríntetĹ szerziĺdő Fél köteles lehetőleg a változast mege|ózoen 5

munkanappal, de legkésőbb a vá|tozźlst követő munkanapon, a másik szęĺződő Felet írásban
értesíteni.

6.3 Felęk - ideértve a Megbízott esetleges alvállalkozóit - kÔtelesek együttmiíkĺ!đni a jelen
szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében.

7.2.

7.3.

,|

'7 1

8.

8.1.

1Á

TITOKTARTAS
Megbízottkcitelezettséget vállal aľra, hory aszerződésteljesítesével kapcsolatban tudomására
jutott adatokat rendeltetésszerĺĺen hasnźńjafe|, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról sző\ő 20|l. évi CXII. törvény.ben és az egyéb' adawédebmre
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A jelen szerzódés hatá|yba lépése előtt és az ezt. követően fudomására jutott bizalmas
információk źltadáLsźrra vagy nyilvánosságra hozata|tra egyik fél sem jogosult, kivéve azon
információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságrahoz-ata|át jogszabá|y írja elö.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzőđéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az erymásról,' különösen egymás mĺĺkijdéséről, szervezetéről tudomásukľa jutott,

birtokukba került információ, illetőIeg más módon megismert, nyilvánosan nemhozzáférhętő
minden tén7ĺ, adat, tery okirat, dokumenfum, eljárás tizlęti titoknak minősĺil, ameý'nek
nyilvánosságrahozata|a a felek hivatali, iizleti vagy egyéb érdekeit sértené.

Felek mindent megtesnek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekľől az érintett
munkavállalóikat és a szerzÁdés teljesítesében közremiĺködőket tźtjékoztassák, a fenti
eiőírĺásokat bętartsák és betarüassák.

EGYEB RENDELKEZÉSEK
Fe|ek a szeĺződés teljesítései során keletkezett vitaikat közvetlen tlárryalások során kísérlik
meg rendezni. A t.árryalások eredménytelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertfugy
értékétőI fiiggően bírósághoz fordulnak.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése hatáskönel és illetékességgel rendelkezö
bíróság rendelkezése, Yagy jogszabályváItozas folytán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyu|ną ez a sznrződés további, az érvénytelenséggel nem érintett részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénýelen szerzódési rendelkezést az alanktartalmźthoz
legközelebb áů|ő éwényes rendelkezéssel pótolják.

Je|en szerzśdésben nem szabőiyozott kérdésekben _ többek kőzi5tt a szerződésszegés
jogkövetkezményei, a szerzodés módosítása és megszÍíntetése _ a Polgĺáľi Törvénykönywől
sző|ő 20|3. évi V. t<ĺrvény és az egyéb jogszabályok vonatkozó ľendelkezései az irźnyadők

Jelen szerződ és kizáĺő|ag írásbaĺl módosítható, vary sziintethető meg.

8.2.

8.3.

/
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Jęlęn szerződés késziilt 4 oldalon, 6 erymással egyező péIdányban, melyet szerzodó felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőthelyben haryólag íĺtak alá.

Budapest, 20 l6. június...

Megbízó
Budapest Fővaros VIII. kerület

Józsęfu áros i onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgĺírmester

Jogi szempontbóI ellenje wzem:-
Danada-Rimán Edina

legyző
nevében és megbízásábóI

Megbízott
Rév8 Józsefuarosi Rehabilitációs

és Vráĺosfej le snési Zrt.
képviseletében
Alföldi György

igazgatőság elnĺĺke

Megbízott
Rév8 Józsefuáľosi
Rehabilitaciós és

Váro sfej leszt ési Zr't-.

képviseIetében
Annus Viktor
vezérigazgatő

Dr. Mészar Erika
a|jegyző

Fedęzet: ..... dátum: Budapest 2016.....

Pénzügyi leg el lenj egyzem:

Fáris Gyulríné
p énzt gy i ii gyosztályvezetö
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