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Soós Gyiirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 23. rendes tilésén. Megállapítja' hogy a
Bizottság 13 fővel hatérozatképes. Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint, majd, szavazásĺa
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napirend

1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr, Galambos Eszter - ügyosztáĺyvezeĺő
(írásbeli előterj esztés)

1 . Javaslat közteľtilet-h asznáIati kérelmek ę|bír á|ásfu a
2. Tulajdonosi hozzájfuulás a Budapęst VIII. kerület' Práter utca 47 . szttmu ingatlanľa

Ieágaző gázelo sztov ezeték építéséhez
3. Tulajdonosihozzttjárulás a Budapest VIII. kerület, Práter utca 49. számu ingatlanľa

Ieágaző gźĺzv ezeték építéséhez
4, Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kęľület, Corvin sétány 12f/Ajelű tömb I. és

II. ütem víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľtilet, Rökk Szilárd utca 4. számu

ingatlan kapubehaj t ő átépitéséhez
6. Javaslat a Kisfaludy u.23-25. szźtm alatti ingatlan egy ľészénekkozhasznáIat cé|iźĺra

töľténo átadásźra
7. Javaslat a parkoló automatákĺa kötött bérleti szerzőđés átruházására

2.Rév8 Zrt.
Előterj esztő.. Annus Viktoľ - vezérigazgató
(írás beĺi eĺőterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca felújítása soľán megépített
kozcsatornákkal kapcsolatos dĺjntésekľe

3. Jĺĺzsefvá ľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
EI őterj e s ztő.. Farkas oľ s - vag1longazdáIko dás i igazgató
(írásbeĺi előterj esztés)

1. Mürschberger István egyéni vá||a|koző bérIő és Sríhó László Benjĺámin egyéni
váIIa|koző bérleti jog átruhazásźłtoz va|ő hozzájLárulás iranti kĺjzös kérelme a Budapest
VIII. kerĹilet, Tavaszmezó u. 5. sztlm alatti, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
cé|jára szol'gźiő helyiség tekintetében

2. Az ADVECTIO Kft. bérbęvételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Ülloĺ ĺt 66./B szźm
alatti ĺires, ĺinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljara szolgáló helyiség béľbeadása
vonatkozásában

magánszemély bérbevételi kéľelme aa
J.

kt. 18. száĺna|atti iires, önkoľményzatitulajdonú, nem
béľbead:ísa iľánt

Budapest VIII. kerĹilet, József
lakás céljára szo|gá|ő helyiség



4. INTREPID-Start Kft. és magánszemély bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. kerĹilet, Somogyi Béla u. 20. szám alatti üľes, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiség vonatkozásában
INTREPID-Start Kft. és Dávid József egyéni vtila|koző béľbevételi kérelme a
Budapest VIII. kerĺilet, Auróra u. 6. szám alatti üľes, <ĺnkormányzati tllrajdonú, nem
lakás céljár a szolgá,|ő lrelyiség vonatkozásában
KEROVA-SMALL Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VI[. kerĹilet, Práter u. 55.
szźtma|atti üres, önkormányzatifulajdonú, nem lakás cé|jaraszo|gá|ő helyiségekĺe
A Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci u.4l. fszt.6. száma|atti,36277l0lNI
he|ytajzi számű egyéb helyiség elidegenítése
Javaslat a ľÉR-roZ páIyázat előkéizítéséhez kapcsolódó döntések megho zata|fua _
ELOTERJESTT O VISSZAVONTA

4. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(írásbeĺi előterj esztés)

l. Javaslat a ,,Budapest Főváľos VIII. keľületének területén üzemelő Térfigyelő rendszer
bővítése a vĺÁv telep területén'' tárgyil kozbeszerzési eljáľás éiedményének
megéi|apitásáta
Eĺőterjesztő'. Bajusz Ferenc - a Kĺizterüĺet-feĺügyeleti Ügyosztáĺy vezetője

2. Javaslat kźltýkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírźiáséra
Eĺőterjesztő'. Acs Péter - a Józsefvárosi Gazdátkodási Kozpont Zrt. vóľosüzemeĺtetési
tgazgatója

3. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Horánszky u.
bérlemény csęĺeszerződésének j óv źthagyásfua
Előterjesztő: Farkns ors - a Józsefvárosi
v agy o ngazdál ko dós i i gaz gat ój a

5.

6.

1

8.

szám a|atti

GązdáIkodást Központ Zrt.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja' hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodts szavazattal a Bizottság a napiľendet
elfogadta.

693ĺ20|6. (vII.04.) sz. Városgazdá|kodźlsi és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Viíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az a|źhbi napirendet fogadja el:

Napiľend

1. GazdáIkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető
(ír ás b e l t e I ő t erj e szté s)

1 . Javaslat közterĹilet-hasznáIati kérelmek e|biráiásár a
2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület' Práteľ utca 47.

Ieágaző gźne|osztő vezeték építéséhez
3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Práter utca 49.

Ieágaző gźzv ezeték épitéséhez

számű ingatlanľa

szám,ű ingatlanľa



4. Tulajdonosihozzájárulás a Buđapest VIII. keľĹilet, Corvin sétány I22/A jelutömb I. és
II. ütem víz- és csatornabekötés kiépítéséhez

5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kertilęt,

Budapest VIII. kęľület, József
lakás céljaľ a szo|gélő helyiség

magćnszemé|y bérbevételi kérelme a

Rökk Sziláľd utca 4. számú
ingatlan kapubehaj t ő źńépítéséhez

6. Javaslat a Kisfaludy u. f3-25. szérn alatti ingatlan egy ńszének k<jzhaszntiat céIitra
torténő átadására

7. Javaslat a parkoló automatákĺa kötött bérleti szęrződés átruhźzástra

2.FiévB Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b eli e I őterj e szté s)

1. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándor utca felújítása soľán megépített
kozcsatoľnákkal kapcsolatos dontésekľe

3. Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Eĺő t erj e sztő.- Fąrkas or s - vag1longazdáIko dds i igazgató
(ír ás b el i e l őt eľj e sztés)

1. Mürschberger István egyéni vá||alkoző béľlő és Sáhó László Benjĺímin egyéni
vá|la|koző bérleti jog áttuházásźlhoz va|ő hozzájáľulás iránti közos kéľelme a Buđapest
VIII. kerĺilet, Tavaszmezó u. 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lákás
cé|j tr a szol gá1ó helyiség tekintetében

2' Az ADVECTIO Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üilői ut 66./B sztlm
alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljara szo|gáIő helyiség béľbeadása
vonatkozásában

3. ĺ-magánszemély béľbevételi kérelme a
krt. 18. szétmalatti üres' önkormányzati tulajdonú, nem
bérbeadása iľánt

4' INTREPID-SIaľI Kft. és
Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 20, szám a|atti iires, önkorm:ĺnyzati
tulajdonú, nem lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiség vonatkozásában

5. INTREPID-SIart Kft. és Dávid József egyéni vźi|a|koző bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. kerĹilet, Auróra u.6. szám alatti iires, önkoľmányzati tulajdonú, nem
lakás célj ára szo|gźt|ő helyiség vonatkozásában

6. KEROVA-SMALL Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kenilet, Práter u. 55.
szźm alalti iires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jaraszotgá|ő helyiségekre

7. A Budapest VIil. kerület, Leonardo da Vinci u. 41. fszt. 6. szźlm a|aÍti.36277ĺO:NI
he|y r aj zi szźlmis, e gyéb hel yi s é g el i de genítés e

4. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b eI i e l ő t erj e s z té s)

1. Javaslat a,,Budapest Fővĺíĺos VIII. keriiletének teriiletén tizemelő Térfigyelő rendszer
bővítése a ir,ĺÁv telep terĹiletén'' taryW kozbeszerzési eljĺáľás ěiedményének
megá||apításźlra
Előterjesztő: Bajusz Ferenc - a Köztertiĺet-felugłetett Ügyosztály vezetője



Javas l at káty tlkárr aI kap c s o lato s káľtéríté si igény elbír á|ásár z
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt. városüzemeĺtetési
igazgatója
Javaslat a Budapest VIil' keriilet, Hoľánszky u. 

- 

szźlm a|atti
bérlemény csereszerződésének j óv t.J;ragyásźĺ a
Előterjesztő.. Farkns ors - d Józsefváľosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.
v agy ongaz dál ko dás i i gaz gat ój a

1. Gazdálkodási tigyosztáty
E\őterjesztő: Dr. Galambos Eszteľ - i)glosztáIyvezető
(ír ós b e ĺi el őt erj e s zt é s)

Soós György
KĹil ön tár gy a|ásr aj avas latokat kér.

Komássy Ákos
Az I.I.,I.6. és 7.7. napirendi pontokat kéľi küIĺjn tárgyalni.

Soós Gyöľgy
Egyéb javaslatok hitnyában az 1. blokkban maradt napirendi pontok egytittes vitáját
me gny itj a, |ezátj a. S zav azásr a b o c s átj a az alábbi határ o zati javasl ato kat :

Napirend 1.1. pontja: Javaslat ktizteriilet-használati kérelmek elbíľáIásáľa

A napiľend ĺ.l. pontját külön táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 1.2. pontja: Tu|ajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. kerület, Pľáteľ atca 47.
s z á m ri in gatl a n ľa |eágazó gázelo sztő v ezeték ép ítés éh ez

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja -
a generáltervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 672374,1112 Budapest,
Ző|yomi ift 44la. fsz.2.) megbízása alapjźn - a MULTI Ipaĺi, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 064055; székhely: l037 Buđapest, Laborc utcaZla) źitalkészitett'
Budapest VIII. kerület, Práter utca47. száma|atti ingatlan gźľ;ellátását biztosító kisnyomású
|eágaző gáze|osztő vęzeték kiviteli tervéhez, kiépítésének koĺeruleti munkáihoz' az alábbi
fęltételekkel és kikĺitésekkel:

jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

a tulajdonosihozzétjělrulás a Práter utca (hrsz.: 36|0012) út- és jardaszakaszźrateqed
ki.

a beruhrízónak (építtetőnek) a köaitkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkoző renđe|et (19/|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kęrtilet Polgármesteľi Hivatal

2.

a
J.

a.

b.



Hatósági Ügyosztály Epítésügyi Irodájátő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. a Ieágaző gáze|osztő vezetéket a tewezett Práter utca átépítését megelőzően, vagy
azzal egyiďej űleg lehet kiépíteni,

e. kotelezi a kivitelezőt aPrtúer utcai jríľda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben történő helyľeállitásáľa, melyre a beruhtv;ő és
kivitelező kĺjzösen 5 év garanciátvźL||a|.

. A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatźtt az alábbi ľétegrenddel kell
helyreál lítan i szęrkezeti réte genként 20 -20 cm átlapolás sal :

4 cm vtg. AC11jelű hengeręlt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tuta|ap
f0 cm l,Ąg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Práteľ utca járđa burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
he lyľeállítan i szetkęzeti réte genként 20 -20 cm átl apo l ás s al :

3 cm vtg. MA-4 érđesített öntött aszfa|t kopóľéteg
15 cm vtg. C8i 10-32/F stabilizá|tllta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Ttq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájźlru|ás csak aZ engeđé|yező szervek, sza|ďlatőságok
előíľásainak maradékta|anbetarÍásával, a döntés napjátő| számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľiđo: 2016.július 4.

Napiľend 1.3. pontja: Tulajdon osi'hozzájárulás a Budapest VIII. keľĺĺlet, Práteľ utca 49.
számű in ga tl a n ľa leágaző gázl ezet ék ép ítés é h ez

A Váľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájźlru|ását adja -
a generáltervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám:01 09 672374, 1112 Budapest,
ZőIyomi iÍ 44la. fsz.2.) megbízása a|apjźn - a MULTI lpaľi, Kereskedelmi' Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszttm..01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utca Zla') által készített,
Budapest VIII. keľíilet, Práter utca 49. szám a|atti ingatlan gźze||átásźú biztosító kisnyomású
|eágaző gáze|osztő vęzeték kiviteli tewéhez, kiépítésének közteľÍĺleti munkáihoz, aZ alábbi
feltételekkel és kikĺĺtésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzźljáru|ás a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyękbeszeruése alól,

b. a tulajdonosí hozzź!źtrulás a Pľáter utca (hĺsz.: 3610012) út- és jiírdaszakaszfua terjed
ki,



c. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31') KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági LJgyos*á|y Építésrigyi Irodájától előzetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. a |ećryaző gáze|osztő vezetéket a tewęzętt Práteľ utca átépítését megelő zően, vagy
azza| e gyidej űleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezőt a Práter utcai járda- és útszakaszon a bontasi helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben tĺirténő helyreállítására, melyre a beruháző és
kivitelező közösen 5 év gaľanciźltvá||a|,

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

4 cm r,'tg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. AC1l jeliĺ hengeľelt aszfaltbeton kĺitőľéteg
20 cm vtg. C8/1 0-32lF stabili zá|t uta|ap
f0 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

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

3 cm vtg. MA-4 érdesítętt öntött aszfaltkopóľéteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tutalap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak aZ engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásáva|, a döntés napjátőlszámított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 | 6. j úlius 4.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdon osi hozzájáľulás a Budapest VIII. keľüIet, Corvin sétány
t22lAjelű tiimb I. és II. ütem víz. és csatornabekiités kiépítéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaru|ását adja a
CORDIA Park Residence Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 8974|l; székhely: 1082 Budapest,
Futó utca 47-53. VII. em.) megbízása aLapjáĺ a geneľáltervező MOBILTERV 2000 Kft.
(cégsegyzékszźlm:01 09 672374, 1l12 Budapest, Zólyomi iú 44la. fsz.2.) źita| tervezett,
Budapest VIII. kerĺilet' Corvin sétány I22lA je|utömb I. és II. ütemének építéséhez szfüséges
víz- és csatornabekötésekhez, kiépítéstik köztertileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzětjérulźls a beruhźuót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,



b. a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca (hrsz.:' 3610012), Leonardo da Vinci utca
(hĺsz.: 3627012), valamint a Bókay János utca (hľsz.: 362IL) úĹ és jtrďaszakaszára
teľjed ki,

c. közműbekötéseket előközmúvesítésként, a tervezett útépítést megelőzően , vagy azza|
egy időbcn, a bontási rnulilĺáklral összelrangolva kell elvégezĺi,

d. a beruházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó ľęndelet (I9ĺI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VI[' kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e. kötelezi a kivitelezőt a Práter utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minoségben történő he|yreál|ításáľa, melyre a beruháző és
kivitelezo közösen 5 év garanciát vállal;

. A bontással éĺintett Prátęľ utca és Leonaľdo da Vinci utca útpálya bvko|atát az
alábbi rétegrenddel kell helyreáI|ítani szęrkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cm r.'tg. AC1l jelti hengeľelt aszfaltbeton kopóľéteg
7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/10-32-F1 stabi|izá|tútalap
20 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Ttq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca és Leonardo da Vinci utca járdaburkolatát az a\źhbi
ľétegrenddel kell helyreáIlíÍani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg' MA-4 éľdesített öntĺĺtt sétĺĺnyaszfalt
15 cm vtg. C8/10-32-FI stabl|izáItútalap
15 cm vtg. fagytl|ló homokos kavics tryyazat Trq 95% (mas anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett Bókay János utca jáľda burkolatát ideiglenesen helyre kell
állítani a vonatkozó útügyi műszaki előíĺásoknak megfelelően. Biztosítani kell a
biztonságos közlekedésre alkalmas á||apottlt a 36211 hľsz. telket teljes egészében
éľintő végleges útépítésig,

f. jelen tulajdonosi hozzájátulźts csak az engedé|yezĺĺ szęrvek, sza|ďlatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20L6.július 4.

Napirend 1.5. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. keľület, Riikk Sziláľd
utca 4. számú ingatlan kapubehajtő átépítéséhez

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



1. tulajdonosi hozzájáru|ását adja a TRIAUT Kft. (cég1egyzékszźtm: 01 09 Í63582;
székhely: 1114 Budapest, Villányi út 8. I. em.3.) kérelmére, hogy a Budapest VIII.
keriilet, Rökk Szilárd utca (hĺsz.: 3668i) 4. szćlm alatti telken tervezettLakőház építési
engedélyezése a jelen eljaľásban benffitott terv szeľinti - 2. sztĺrń ingatlan felőli
telekhatáron létesített _ útcsatlakozással valósuljon meg.

Felelős: polgiĺrmesteľ
Határido:,fU|6.július 4.

ahatáĺozat l. pontja szerinti hozzźljáĺu|źtsźÍ. az alábbi ťeltételekkel és kikötésekkel ađia
meg:

a. a tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentęsíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

a beruházőnak (építtetőnek) a kozlltkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó ľendelet (19/1994. (Y.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi lrodájától előzetęsęn meg kell ké'ni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

kĺjtelezi a beruhźnőt (építtetőt) a Rökk Szilárd utcai ľészen a meglévő útcsatlakozás
megszüntetése kapcsán a jtrdaszegély és jaĺda helyreti|itására, az új útcsatlakozás _
c sapadékví z e|v ezetését bi zto s ító - me gfelelő minő ségű kialakítására:

o a bontással érintett Rökk Sziláľd utca útpálya buľkolatát _ szegé|y kiépítés uÍán -aZ alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szęrkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolással:

5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kopóľéteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötőréteg
20 cmvtg. Ckt-4 stabi|izáciős alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics źąyazat

o a Rökk Szilárd utca gépkocsi kapubehajtőt _ a szegé|y kialakítźsát kĺjvetően _ az
alábbi ľétegrenddel kell kiépíteni:

5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kötőľéteg
15 cm vtg. Ckt-4 stab1|izáciős alapľéteg
15 cm vtg' homokos kavics ágyazat

o a bontással érintett Rökk Szilĺáľd utca jáĺda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szetkezeti rétegenk ént 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg' MA-4 öntött sétányaszfalt
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics źryyazat

az e|végzett munkĺákra aberuházőkivitelező (építtető) 5 év garancíátvźl|Ia|,

2.

b.



d. aZ engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kĺjzterĹilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

e. a tulajdonosihozzźĄátulás csak az engeđé|yezo szeruek, szakhatóságok e|őirásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évigérvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016.július 4.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Kisfaludy u.23-25. szám alatti ĺngatlan egy ľészének
közh asznáIat céI^jár a tii ľténő á'tadásár a

A napiľend 1.6. pontját kiiliin tárgya|ásra kikéľték.

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a parkoló automatákra kt'ti'tt béľIeti szerződés
á'truházására

A napirend 1..7. pontját kiilłin tárgyalásľa kikérték.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazaĹta| a Bizottśág az alábbi
határ o zatokat e l fo g adt a :

Napiľend 1.2. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Práter utca 47.
számú ingatlanra |eágaző gáze|osztő vezeték építéséhez

694ĺ20t6. (v[.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság határozata
(1.3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban ttirtént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozztjźtruIását adja _
a generálteruęzó MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám:'01 09 672374, l112 Budapest,
Ző|yomi ilt 44la. fsz.2.) megbíztsa aLapjźn _ a MULTI lpari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
(cégtregyzékszám:01 09 064055; székhely: 1037 Budapest' Laborc utca2la.) á|ta|készitętt'
Budapest VIII. kerület, Práteľ utca 47 . szźlm alatti ingatlan gźze||áúásźlt. biztosító kisnyomású
Ieágaző gźzelosztő vezeték kiviteli tervéhez, kiépítésének koĺeruleti munkáihoz, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

jelen tulajdonosi hozzájélru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szÍikséges e gyéb szakható sági és ható sági engedély ek b eszerzése alól,

a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca (hĺsz.: 36100ĺ2) út- és jźttdaszakaszára terjed
ki,

a beruházónak (építtetőnek) a kozűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontrási)
hozzájáruIást a vonatkozó rendelet (I9/l994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal

a.

b.

c.
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Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. a leágaző gtzelosztő vezetéket a tewezett Práter utca átépítését megel ozoen, vagy
azza| egyidej űleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezőt a Pľáteľ utcai jáľda- és útszakaszon a bontási helyek (és jarda
szegélykő) megf.elelő minőségben történő helyreállításiíra, melyre a beruházó és
kivitelező közösen 5 év gaľancitLtvá||a|,

. A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatát az alźbbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm r,.tg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kĺitőréteg
20 cm vtg. C8/10-32lF stab1lizá|ttúa|ap
20 cm wg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

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

3 cm r,'tg. MA-4 éľdesített öntött aszfa|tkopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stab1|izá,Ituta|ap
15 cm vtg. fagyáLló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ćts csak az engedélyez<í szervęk, szalrhatőságok
előírásainak maradéktalanbetaĺtźlsával, a döntés napjátő| szźlmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 I 6.július 4.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Pľáter utca 49.
sz á m ú in ga tl a n ľa |eáł'gaző gázl ezeték é p ítés éh ez

695ĺ2016. (v[.04.) sz. Városgazd,á|kodálsi és Pénzĺigyi BŁotts ághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazós.)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájźm|ását adja _
a generáltervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 672374, ít12 Budapest,
Zőlyomi ift 44la. fsz.2.) megbizása a|apján _ a MULTI lpari, Kereskedelmi, Szolgáltató.Kft.
(cégtregyzékszám: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utcaZla.) źLIta|készített,
Budapest VIII. kenilet, Práter utca 49. szźrn a|atti ingatlan gáze||átását biztosító kisnyomasú
|eágaző gáze|osztő vęzeték kiviteli teruéhez, kiépítésének kĺjĺertileti munkáihoz. az a|ábbi
feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szúkséges egyéb szak,hatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosihozztqárulás a Práter utca (hrsz.: 36100/2) út- és jttrdaszakaszáraterjed'
ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzajtru\ást a vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi Irodájától előzętesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradék|.alanul be kęll taľ[arli,

d. a |eźryaző gáze|osztő vezętéket a tervezett Pľáter utca átęítését megelózően, vagy
azza| egyidej űle g lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezőt a Prátęr utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda

szegélykő) megfelelő minőségben történo helyreállítására, melyre a beľuhtző és

kivitelező közcjsen 5 év uaranciátyźL||a|.

. A bontással éľintętt Práter utca útpálya burkolatát az alábbi ľétegľenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/1 0-3 2/F stabili zá|t utalap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintętt Pľáteľ utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyľeáIlítaní szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizá|tuta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak aZ engedé|yező szeľvek, sza|ďlatőságok

előírásainak maradéktalaĺbetartásával, a dĺĺntés napjátőI szĺímított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.július 4.

Napiľend l..4. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. keľĺilet, Corvin sétány
|22l^jelű tömb I. és II. ütem víz. és csatornabekiités kiépítéséhez

69612016. (vil.04.) sz. Városgazdálkodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematiĺcai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájárulását aďja a
CORDIA Park Residence Kft. (cég1egyzékszátm:01 09 897411; székhely: 1082 Budapest,

Futó utca 47.53. VII. em.) megbízása a|apjtn a geneńt\tervező MOBILTERV 2000 Kft.
(cégegyzékszám.. 01 09 672374, 1112 Budapest, Ző|yomí ttt 44la. fsz. 2.) źl|tal tewezett,
Budapest VIII. keľület, Corvin sétány 122lA jelutömb I. és II. ütemének építéséhez szfüséges
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víz- és csatornabekĺitésekhez, kiépítésiik közterületi munkáihoz, az a|ábbí feltételekkel és
kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szüksé ges e gyéb szakható sági és ható sági engedély ek b ęszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca (hrsz.: 3610012), Leonardo da Vinci utca
(hľsz.: 3627012), valamint a Bókay János utca (hĺsz.: 362Il) úĹ és játđaszakasztna
terjed ki,

c. közmrĺbekötéseket eloközművesítésként, atewezett útépítést megelőzően,vagy azza|
egy időben, a bontási munkákkal összehangolva kell elvégezni,

d. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e' kötelezi akivite|ezőt aPráter utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben torténő helyreállítására, melyre a beľuházo és
kivitelező közĺjsen 5 év garancitLt vá||a|,

. A bontással érintett i,at",utca és Leonardo da Vinci utca útpály a burko|atát az
alábbi ľétegrenddel kell helyreállítani szerkęzeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11jelű hengerelt aszfaltbeton kötoréteg
20 cm fig. C8/10-32-FI stabilizált lita|ap
20 cm vÍ.g. fagyáLló homokos kavics tąyazat kq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca és Leonardo da Vinci utca járda burkolatát az a|źhbi
rétegrenddel kellhelyľeállítani szęrkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm ltg. MA-4 érdesített önttjtt sétányaszfa|t
15 cm vtg. C8/10-32-FI stabl|izá|tútalap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca járda burkolatát ideiglenesen helyre kell
á||ítani a vonatkozó úttigyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a
biztonságos közlekedésľe alkalmas állapotát a 36211 hĺsz. telket teljes egészében
érintő végleges útépítésig,

f. jelen tulajdonosi hozzájélrulás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźmitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határiđő : 201 6.július 4.
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Napiľend 1..5. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. keriilet, Rökk Sziláľd
utca 4. számű ingatlan kapubehajtő átépítéséhez

69 7 ĺ f0 | 6. (vII. 04.) sz. Vá ľo s g azdá,Jko dási és Pénzü gyi B ĺzotts źłg határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkbąn történt ą sza,ązcÍs.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzttjáru|ását adja a TRIAUT Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 |63582;
székhely: 1114 Budapest, Vi1lanyi út 8. I. em.3.) kérelmére, hogy a Budapest VIII.
keľület, Rökk Sziláľd utca (hĺsz.: 36681) 4. szám alatti telken tervezett lakőház építési
engeđé|yezése a jelen eljárásban benyújtott terv szerinti - f. számu ingatlan felőli
tel ekhatáron l étesített - útcsatlako zássa| való sulj on me g.

Fe1ęlős: polgármester
Határidő: 2016.július 4.

f . a határozat 1. pontja szęľinti hozzźť1áru|ásźlt az alábbi feltételekkel és kikotésekkel adja
meg:

a. a tulajdonosi hozzájćtrulás a beruházőt (építtetőt) nem męntesiti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszęrzésę alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkezeloi és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rende|et (|9/1994. (Y.3l.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani'

c. kötelezi a benlházőt (építtetőt) a Rökk Sziláľd utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megsztintetése kapcsán a jźtrđaszegély és jaľda helyreáI|ítására, az új útcsatlakozás -
c sapadékví z ę|v ezetését bixo sító - me gfelelő minő ségű ki alakításaĺa:

o a bontással érintett Rökk Sziláĺd utca útpálya burkolatát - szegéLy kiépítés után -
aZ alábbi rétegľenddel kell helyreállítani szęrkezeti ľétegenként 20-20 cm
átlapolással:

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötőréteg
20 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
20 cmvtg. homokos kavics ágyazat

. a Rökk Szilárd utca gépkocsi kapubehajtőt _ a szegéIy kialakítását követően - az
alábbi rétegľenddel kell kiépíteni :

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kcĺtőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat
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o a bontással érintett Rökk Szilárd utca járďa burkolatát az a|tlbbi ľétegľenddel kell
helyreál lítani szerkezeti ľéte genké nt 20 -20 cm átlapo lással :

3 cm vtg. MA-4 ĺjntött sétányaszfalt
l5 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

az ekégzeÍt munkákľa abęrvházőĺkivitęIęzo (építtętő) 5 év garanciátvá1|a|,

d. az engedé|yes kĺjteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. a tulajdonosihozzćýárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok e|őirásainak
maradéktalan betartásával, a dĺjntés napjától számitott2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20Í6.július 4.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat kiĺzterĺilet-használati kéľelmek elbírálásáľa

Soĺís Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A II-es és III-as számu kéľelmek esetében...

Soós Gytirgy
Feltételezi, hogy 1 évre javasolja engeđélyezni.

Komássy Ákos
Igen, 1 évre javasolja, másľészt azt a problémát kívánta felvetni velük kapcsolatban, hogy máľ
megint 4 hónapig tengődő iratokĺól van sző. Javasolja a Bizottság elnökének, vagy a
polgármesternek, je|ezze ezt a problémát a Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősźry fe|é.
Ugyanis, amennyiben az onkormányzat azt az egyébként legitim gyakorlatot folytatná, hogy
a közterülęt-haszĺá|ati engedélý csak a döntés pillanatától ađja meg, akkoľ most konlľétan 4
havi bevételtől esne el. Nem ezt teszi az onkormányzat, ezzel semmi gond, de mégiscsak
nonszensz, hogy a Katasztrőfavédelmi Igazgatősźą 4 hónapig ü1 egy iraton, mert éppen olyan
kedve van.

Soós Gyiirgy
Ebben teljesen igazavarl Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Amit másfelől jelezni kívánt, valamiképpen szintén be kellene építeni a gyakoľlatba' A II[-as
számű kérelmet április 7-énkezdeményezték április elsejével kezđődt5 köZterĺi1et-hasznźt|atta.
Azért eZ sem olyan nagyon egyedi eset. Tehát ne kezdeményezzenek máľ kĺĺzterület-
hasznźiati engedélyt azután, miutĺĺn elkezdték márhaszná|ni a köĺerületet. Hisz ez még csak
nem is a magźntertilet kategória' amivel úgy gazdáIkodlk mindenki, ahogy akaľ. A XI-es
számu kérelemnél is hasonló a probléma, szintén 4 hónapig állt a kérelem, ľáadiísul április 1 1-

én nyújtották be, április 11-évęl kęzđődő köZterĹilet-haszná|atra. Azért pici időt lehetne hagyni
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aZ onkormtnyzatnak is, hogy megadja az engedé|yt. Valóban jó lerme, ha nem tartana
hónapokig.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Vöľös Tamás képviselőnek.

Viiľiis Tamás
Alapvetoen teljesen egyetéľt Komássy Ákos képviselővel. Az utóbbi 1-2 hónapban, mióta
ezek a kérdések újra felmeriiltek, az a Bizottság gyakor|ata, hogy olyan időpontokban
próbáljfü meghúzni a határidőket, amikor mind a vá||a|koző, mind az onkormĺĺnyzat tészéte
elégséges idő á1l rendelkezésre. De tényleg nem jó gyakoľlat, hogy amikor májussal, áprilissal
jáľ le egy közterület-használati engedély, akkor szinte aztfo|ytatőlagosan hasznáIják,és nincs
lgazáből nyomás a vállalkozón, hogy benyújtsa kérelmét a megfelelő időben, hiszen
érdemben ott van minden, úgy gondolja, a legegyszeľűbb aztfo|ytatni.Ez az ő szempontjából
teljesen éľthető, az onkormtnyzaÍnak viszont jobb lerne, ha pl. febľuánal ezek a kéľdések
Iezátu|nának, hogy új kérelmet lehessen beadni. Így bőven elég idő van arra, hogy a
Yagyongazdálkodási Irodán is átfusson, és a Bizottság is tudjon róla érdemben dcinteni úgy,
hogy a fószęzont nem érinti, bármilyen irányba is döntene, és adott esetben még módosításra
is van lehetőség. A jovőben erre érdemes lesz odaf,lgyelni, rakjanak egy pici nyomást a
köztertilet-használókĺa is, mert ha májusban futnak ki a határidők, akkot már nincsen
érdemben lehetoség vá|toztatni. Jövőre ama kell torekedni, hogy ne a következő szezonelején,
vagy kozepén járjanak le a kciztertilet-használatok, sajnos sokszor előfordulnak efféle esetek,
és ez valóban nem szeľencsés.

Soós Gyiirgy
További kérdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitát |ezźľja. Szavazásra bocsátja az a\tbbi
határ o zati j avas lato kat, az e|őÍerj e szto által b efo g adott m ó do s ítás o kkal :

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. koĺerület-haszná|ati hozzájárulást ad - előre egy összegben tcĺrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szeľint:

Közteľtilet-használó' kérelmező: Zsoltok-HázaKft.
(székhely: 23|0 Szigetszentmiklós, Huba u' 2.)

A köztęrület használat ideje: 20l6.július 04. _20|7.június 20.
Kĺjzteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺizterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Déri Miksa u. 1. sziĺm

előtti jĺírdĺán
Kĺjzterület-hasznźiat nagysága: 6 m,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016.július 4.

2. tudomásul veszi a Zsoltok-HźnaKft.. Budapest VIII. kęriilet, Déri Miksa u. 1. szĺím előtti
közterĺileten vendéglátő terusz céIjábőI igénybe vett közterüIet-haszná|atátz016.junius 20.
_20t6.július 03. napjáig szóló időtaľtamĺadíjťlzetési kötelezettségmellett.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 20 l 6. július 4.
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A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. közterĺilet-használati hozzájźrulást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak
szerint:

2. tudomásul veszi az SKS Caffe Kft. Budapest VIII. keľtilęt, Mikszáth Kálmán tér 2. szćtm
előtti kozterületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett közteľület-hasznátatát 20|6.
április 01 . - 2016 'július 03. napjáig szóló időtartamradíjfizetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Hatfuido : 20 | 6. iúlius 4.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. közterü1et-haszná,|atihozzźljárulást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szerint:

Kcizterület -haszná|ő, kérelmező :

A közteľül et haszná|at idej e :

Kö zteľtil et -hasznáIat cé|j a:
Kö zterül et _haszná|at hel ye :

Kö zterü l et -haszná|at na gy s á ga :

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016.július 4.

Kö zteľtil et -hasznáIő . kér ęlmezo :

A közteľiil et hasznáIat idej e :

K ö zterül et -hasznéiat c éIj a:

Kö zterület -hasznáIat hel ye :

Kö áerül et -hasznźiat nagy sága:

Felęlős: polgármesteľ
Határidó : 20 1 6. j úlius 4.

SKS Caffe Kft.
(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)
2016.július 04. -20|7.július 04.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület' Mikszáth Ktimán tér 2.
szám e|ott
149 + 10 mz

SKS P-Coľn Kft.
(székhely: 2083 Solymár'Mészégető u. 19.)
2016.július 04, _f0I7.július 04.
vendéglátó teÍasz
Budapest VI[. keriilet, KnÍdy u. 8' szám _
Horánszky u.27 . szám sarka előtti jndán
34 m"

2. tudomásul veszi az SKS P-Corn Kft. Budapest VIII. kenilet, Kľudy u. 8. szám _ Horánszky
u. 27. szám saľka e|őttí konęľületen vendéglátó terasz céIjábő|igénybe vett köztertilet-
hasznźiatát 2016' ápľilis 0l. - 2016. július 03. napjáig szőIő időtartamĺa díjfizetési
kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Hatźlridő : 20 1 6. j úlius 4.
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-haszná|atihozzájátulást ad - havonta t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az a|źhbiak
szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Smitola Á'nna egyéni vállalkozó
(székhely: 1082 Budapest, Harminckettesek teľe
6.)

A kĺjaerület használat ideje: 2016. július 04. -2019'július 01.
Köztęrület-használat célja: virágárusító pavilon
KözteľĹilet-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Haľminckettesek tęre 6.

szám előtti járđćn
Köztęrület-hasznćiat nagysága: 6 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.július 4.

2. tudomásul veszi Smitola Anna egyéni váIĺalkoző Budapest VIII. keľület, Haľminckettesek
tere 6. szźtm e|otti koztertilęten pavilon cé|jábőI igénybe vett kozterület-haszná|atát f01'6.
július 0f . -2016.július 03' napjáig szóló időtartamra díjťlzetési kotelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. iúlius 4.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterĺilet-haszntiati
hozzźĘáruIást az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő.kérelmező: Yalla Shisha Kft.
(székhely: i081 Budapest, Népszínházv 45.)

A közterület használat ideje: 2016. június 24. _ 2016. szeptembeľ 30.

Kcjzteriilet-haszĺĺá|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kęriilet, Népszínház u. 45. szźlm

előttijáľdán
Ktizterület-hasznźůat nagysága: 2I m"

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I6.július 4.

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köZterület-haszná|ati
hozzájźlrulást az a|ábbiak szerint :

KözterĹilet-használő, kérelmező: Italian Stľeet Food Kft.
(székhely: 1 135 Budapest, Kisgömb u.25-27 .)
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A közterülethasznáIat ideje: 20I6.június f5._20|6. decembeľ 31.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: mozgő áľusítás (mobil árusító autó)
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Futó u.4I-43. szám előtti

j ár dáĺ (C orvin P |ázáv aI s zemben)
Budapest VIII. kerület, Pollack Mihály tér 8-10.
szánr clőtti jáĺdtn
Budapest VIII. keľület, Blaha Lujza téľ - Márkus
Emília u. sarka előtti iárdán

Közterület-haszná|atnagysága: 6*3 mf

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 20|6. iúlius 4.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont' hogy közterülęt-haszná|ati
hozzájárulást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Kozteľü1et-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. kerület, Béľkocsis utca |2-14.
szám a|atti Társasház
(székhely: i084 Budapest, Béľkocsis u. 12-14')

A kcizterület-haszná|at ideje: 2016. július 13. _ 20|6. szeptember 15.
Közterü1et-hasznáIatcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási teľület-

építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Kozterület-haszntiat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Béľkocsis ll. I2-I4. szám

e|őtti 2 db parkolóhelyen
Köztertilet-hasznáLat nagysága: 2 db paĺkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határiđó : f0 1 6. j úlius 4.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZteľület-hasznźiati
hozzájárulást ad _ előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő. kérelmező: REAX INVEST Zľt.
(székhely: 1133 Buđapest, Gogol u. 15')

A koztenilet-hasznźiat ideje: 20|6.július 13.-2016. auguszťus 13.

Közterület-használatcé|ja: építési munkateľĹilet (homlokzati á||vány
elhelyezése)

Köztenilet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĺilet, Szentkirályi u. 4. sztlm
elóttijárdźln

Kĺjzterület-hasznáIatnagysága: 36 m, Qárda)

Felelős: polgáľmester
Határido : f0 1 6. j úlius 4.
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍság úgy dĺĺnt, hogy a 444/2016. (V.09.) számú
határozatát az a|ábbiak szerint módosítja:

Közterulet-hasznźl|ő,kére1mező: Hoppy Tľavel Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Üllői út 40. fsz. 1.)

A közterĹilęt-haszntiat ideje: 2016, május 09, _2016. május 30.
KözterĹilet-használat célja: megállító tábla és áĺubemutató
Közterület-hasznźiat helye: Budap^est VIII. kerület, Corvin k<iz

Kozterület-haszná|atnagysága: 1-1 m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. iúlius 4.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-haszntiati
hozzájárulást ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizętéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó, kérelmező: Hedonist Hungary Kft.
(székhely: i082 Budapest, Kisfaludy utca 40.)

A közterülethasznáIaÍ. ideje: 2016.július 08. - 2019. július 08.
Köztęľület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Kisfaludy utca 40. szám

e|ottl jfuđtn
Közteriilet-használat nagysága: f m,

Felelős: polgármester
Hatátidő: f0I6' iúlius 4.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozteľület-hasznáIatihozzájźlrulást ad - előre egy osszegben töľténo teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Kĺizteľti1et-hasznźilő,kérelmező: Somogyi É-tľend Kft.
(székhely: 1 13 1 Budapest, Szomszéd utca L2.)

A kĺjzterülethaszná|at ideje: 20l6.július 04. _ 20|6. szeptember 30.
KözterĹilet-haszná|atcé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznáiathelye: Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca 8.

szám előtt jźlrđćlĺ és 2 db parkoló helyen
Kcjzterület-haszná|atnagysźąa: 20m, (2 db parkolóhely) + 16 m, fittrďa)

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2016.július 4.

2. tuđomásul veszi a Somogyi É-trend Kft. Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 8.

szźnn e|őtti kĺizterĺileten vendéglátő terusz céljából igénybe vett köztęrüLet-haszná|atźtt
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2016. április 11. - 2016. július 03. napjáig szóló idotatamĺa díjťlzetési kĺĺtelezettség
mellett.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f016.július 4.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy If igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
hatttr o zatokat el fo gadta :

698120|6. (VII.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájfuulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Kozterület -haszná|ő, kéręImező: Zsoltok-Há za KÍt.
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Huba u' 2.)

A kĺiztertilet használat ideje: 2016. jiilius 04. - 2017 'június 20.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Déri Miksa u' i. szám

előtti iárdán
Kcjzterület-használatnagysága: 6 m2 

-

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.július 4.

2. tudomásul veszi a Zsoltok-HázaKft. Budapest VIII. kerĹilet, Déri Miksa u. 1. szám előtti
közteľületen vendéglátő terasz céljából igénybe vett kĺizteľület-hasznáIatát2016. iúnius 20.
* 20|6.július 03. napjáĺg sző|ő idotartamra díjťlzetési kĺltelezettség mellett.

Felelős: polgáľmester
Határido : 20 I 6.július 4.

69912016. (v[.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság rigy dĺĺnt, hogy

1. közterület-haszntt|atihozzájźmlást ad _ havonta tĺiľténő teljes díjfrzetéssel _ az alábbiak
szerint:

KĺizterÍilet-haszná|ő, kérelmező: SKS Caffe Kft.

A közteľĹil et hasznátlat idej e :

Kö zterül et -hasznáIat céIj a:

(székhely: 2083 Solymźr, }r/Lészégető u. 19.)
2016. július 04. _2017.július 04.
vendéglátó terasz
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Kozterület-haszĺáIathelye: Budapest VIII. keľület, Mikszáth Kěimán tér 2.

sztm ę|őtt.

Közteľii1et-haszná|atnagysága: I4g + 10 m2

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I6.július 4.

2. tudomásul veszi az SKS Catlě Kit. Budapest VIil. kerület, Mikszáth Kálmán tér f. sztlm
előtti köztertileten vendéglátó terasz céljából igénybe vett közteľĺilet-haszná|atźú f0|6.
április 01. -2016.július 03. napjáig szóló idotaľtamrađijťtzetési kotelezettségmellett.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.július 4.

700lf016. (WI.04.).sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, l tartĺizkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. közterület-használati hozzájátulást ad - havonta történő teljes díjfizętéssel _ az alźlbbíak

szerint:

Kozteľület-hasznáLő" kérelmező: SKS P-Corn Kft.
(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u' 19')

A közterület használat ideje: 2016. július 04. _f0I7.július 04.

KözterĹilet-hasznáIat. cé|ja: vendéglátó teÍasz
Köztertilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u. 8. szám _

Horánszky u,27 . szám sarka előtti jáľdán

Közterület-haszntt|atnagysága: 34 m"

Felelős: polgáľmesteľ
Határiďő : 20 I 6. j úlius 4.

2. tudomásul veszi az SKS P-Corn Kft. Budapest VIII. kerĹilet, Krudy u. 8. szám _ Horánszky
u. 27. szám sarka előtti k<ĺzterületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett köztertilet-

hasznźiatć'ĺ 20|6. ápľilis 0l. _ f0I6. július 03. napjáig szóló időtaľtamĺa díjfizetési
kĺjtelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Hatándó : 20 I 6. július 4.

701ĺ2016. (vII.04.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen,O nem, 1 tartĺízkodńs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľĹilet-hasznźiatihozzźljárulast ad _ havonta tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szerint:
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Köztertilet-hasznáIő, kérelmező: Smitola Anna egyéni vállalkozó
(székhely: 1082 Budapest, Haľminckettesek tere
6.)

A ktjzterĹilet használat ideje: 20|6.július 04.-f0I9.július 01.
KozteľĹilet-lraszlrálat célja: viľágáľusító pavilorr
Köáertilet-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kęľĹilet, Harminckettesek tere 6.

szám elotti jfudán
Kozteriilet-haszná|at nagysága: 6 m"

Felelős: polgármesteľ
Határiđó : 20 1 6. j úlius 4.

2. tudomásul veszi Smitola Anna elyéni vállalkozó Budapest VIII. keľület, Harminckettesek
teľe 6. szám előtti köztęrĹileten pavilon céljából igénybe vett közteľĹilet-haszná|atát 2016.
július 0f. -20|6. július 03. napjáig szóló időtartamra díjťrzetési kötelezęttség mellett.

Felelős: polgáľmester
Határiďó : 20 | 6. j úlius 4.

7 02 /20 1'6. (v[.04.) sz. Város gazd álkod ási és Pénzügyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 1 tartőzkodáls szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy nem ad közteľület-használati
ho zzáj árulást az alábbi ak szerint :

Közteľület-haszná|ő.kére|męzó: Yalla Shisha Kft.
(székhely: l 08 1 Budapest, Népszíĺlház u. 45.)

A közterület használat ideje: z0l6.junius 24. _ 2016. szeptember 30.
KtjzterĹilet-haszná|at céIja: vendéglátó teĺasz
Kĺjztertilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerĺilet, NépszínhŁ u. 45. szám

előtti^járdĺán
Közterület-hasznáIatnagysága: fl m"

Felelős: polgármesteľ
Hattrĺđő : 201 6.jú1ius 4.

703ĺ20|'6. (WI.04.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ąd ktĺzterület-használati
hozzźýárulást az alábbiak szerint :

Közteľület-haszná|ő.kére|mezo: Italian Street Food Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Kisgĺĺmb u.25-f7.)

A köztertilet használat ideje: 20l6.június 25. _20|6. december 31.
Közterrilet-hasznźiatcé|ja: mozgő árusítás (mobil árusító autó)
Kĺĺzteriilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Futó u.4I-43. szám előtti



jźĺrdán (Corvin P|ázáva| szemben)
Budapest VIII. kertilet, Pollack Mihály tér 8-10.

szźlme|ótti jfudán
Budapest VIII. kertilet' Blaha Lujza tér _ Márkus
Emília u. saľka előtti járdán

Közterület -haszná|atnagysága: 6*3 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016.július 4.

704ĺ20|6. (WI.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ugy dont' hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - előľe egy összegben tcĺrténő teljes díjfizetéssel - az alźhbiak szerint:

Közterület-használó, kéľelmező: Budapest VIII. kerület, Béľkocsis utca Íf-|4.
szźtm a|atti Táľsasház
(székhely: l084 Budapest, Béľkocsis u. 12-14.)

A kcjztęľület-használat ideje: f0|6.július 13, _2016. szeptember i5.
Kcjzterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terület-

építési konténeľ elhelyezése paľkolóhelyen)
Közteriilet-haszĺá|athelye: Budapest VIII. keriilet, Bérkocsisu. 12-74. szám

előtti 2 db parko lóhelyen
Közteľület -haszntiat nagysága: 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6.július 4.

705ĺ2016. (uI.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tĘy dĺĺnt, hogy kĺĺzteľület-hasznáIati
hozztljáru|ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszĺá|ő. kérelmező: REAX INVEST Zrt.
(székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15.)

A közterület-használat ideje: 2016.július 13. _2016. augusztus 13.

Kozterület-hasznáIat céIja: építési munkatęľĹilet (homlokzati állvány
elhelyezése)

Közterĺilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľiilet, Szentkiľályi u. 4. szźtm

e|őttijárdán
Közteľület-hasznźĺ|atnagysága: 36m" Qátda)

Felelős: polgármester
Hatttríđo : 20 I 6. j úlius 4.
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7 0 6 ĺ z0 1 6. (vil. 04. ) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tĺgy dönt, hogy a 444/f0|6. (V.09.) számú
határ o zatát az a|ábbiak s zerint mó do s ítj a :

Közteľĺilet-haszná|ő,kérelmező: Hoppy Tľavel Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Üllői út 40. fsz. 1.)

A koĺerület-használat ideje: 2016. május 09. - 2016. május 30.
Közterület-haszná|atcé|ja: megállító tábla és árubemutató
Köáeľület-hasznáIat helye: Budapest VIII. keľĹilet, Corvin köz
Közteľület-haszná|atnagysága: 1-1 m,

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6.július 4.

707/2016. (vII.04.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná'|ati
hozzájárulást ad - ęlőrę egy összegben tcĺrténő teljes díjÍizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznćl|ő, kérelmező: Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40.)

A közterülethaszná|at ideje: 2016. július 08. - 2019. július 08.
Közteľtilet-haszná|atcé|ja: megállító tábla
Közteľület-hasznźl|athelye: Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 40. sztrn

elotti jáľdan
Közteľület-haszntiat nagysága: 2 m"

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.július 4.

7 08 /f0 16. (WI. 04.) sz. Yá ľos g azdá|ko dás i és P énzůi gy i B izo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĹilet-hasznáIatihozzájárulást ađ _ előľe egy ĺlsszegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Somogyi É.trend Kft.
(székhely: 1 1 3 1 Budapest, Szomszéđ utca I2.)

A közteľĹilethasználat iđeje: 2016. július 04. -2016. szeptember 30.

Kĺjzteľület-hasznáIatcélja: vendéglátó terasz
Köztenilet-hasznźt|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 8.

számelőtt jaÍdaľ' és 2 db parkoló helyen
Kĺjzteľiilet-hasznźůatnagysága: 20m. (2 db parkolóhely) + |6 m. (ĺírda)
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Felelős: polgármester
Határidő: 20L6.július 4.

2. tudomásul veszi a Somogyi É-trend Kft. Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 8.

szźm e|otti közterületen vendégláÍő terasz céljából igénybe vett közterĹilet-használatát
2016. ápľilis 11. - 2016. július 03. napjáig sző|ő időtartamra díjfizetési kotelezettség
mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.július 4.

A Bizottság létszáma - Borsos Gábor megérkezésével - I4 főre változott.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Kisfaludy u. f3-f5. szám alatti ingatlan egy ľészének
kłizhasznáIat céIjára tiiľténő átad'ására

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elsosorban kérdése van, egyben megálIapitása is. Ha jól érti, akkor egy,még el sem kezdődött
építkezés végén majd létrehozni száĺdékozott árkádsort szeretne máľ most átadni az
onkoľmányzatnakkozhaszntiat céIll teľületként az a kivitelezo, akivel egyébként volt már
pľoblémája az onkormźĺnyzatnak. Tudomása szerint voltak a kornyező házakban végzett
felújításoknak többszĺjri elszámolásai is, sőt egy darabig még azt sęm tudta ęz a kívíte|ező
megmondani, hogy az építési tęrület tényleg az lesz-e, mert a kozvętlen mellette lévő tęIken
már kész az ugyancsak tital'a épített épület, de hogy a másik telket beépíti-e, az nem sokkal
ezelottig még nem volt egyértelmű. Egyszóval célszeľűte, fontos-e ezt aZ egész,

kozhaszĺálatú célľa történő átadást most megtenni, amikor egyébként még egy kapavágás
sincs abból az épnletbő|. Pęrsze világos, hogy neki építési engedély-fiiggő M, hogy
valamilyen átsorolását ennek ftiggvényében megkapja-e, de egyébként az onkormźnyzatnak
megéri ez az túsotolás a beépítés kapcsán? Lehet, hogy ő nem elég tájékozott.

Soós Gyłiľgy
YáIaszađásra megadja a szőt az aljegyzőĺek.

Dľ. Mészár Eľika
Ahthoz, hogy a rorÉsz-tol el tudjanak térni, és az 5,5-ös szintterületi mutató értéket tudja
hasznźini a kéteImező, erre egyetlenegy lehetőség Vffi, mégpedig a tertĺlet túadása az
onkormanyzattészéte. Hogy az építési engedélý ezzel a szintteľületi mutatóval kapja meg,

azaz nagyobb legyen a beépíthetősége, ahhoz aBizottságnak eú' a dĺintést meg kell hoznia.
Amerrnyiben nem hozzameg. miként Komássy Akos képviselő is nagyon helyesen mondta -,

akkoľ nem tud eltéľni az építésugyi hatóság, ezért szükséges a dĺjntés. Hogy ez céIszeru és jő-
e az Onkormźnyzat szźmára? Úgy véli, egy kĺĺztenilet megnyitása és átadása kozcéIta, az
mindig jó, de természetesen a döntés jogaaBizottságé.
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Soós György
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
o pedig pont abba az irányba szeretne érvelni, hogy igazából nem tekinthető közérdeknek,
hogy egy beruháző ,'agyonépítsen'' egy telket. Ha jól nézte a ĺorÉsz-uen, akkoľ 5,0-ös
szintteriileti mutatónál,50 7o-os beépítéssel, azI0 emelet, a 1l helyett. Bőven jőaz, hacsak
tízemeletes lesz a ház, nem kell oda plusz emelet. Pláne, ha azt megnézik, hogy cserébe mit
ad. Ad egy olyan területet kozhaszná|atra ttt, ami gyakorlatilag kozhasznźůatra alkalmatlan.
Az a|aprď1zot" nézve, egy sarokban lévő, téglalap alakú telekľol van szó, amelyen vannak
oszlopok, meg|efa|azés azegyikoldalon. Azazmég affa sem lehet használni, hogy levág|ak a
gyalogosok a kanyart, vagyis a felajánlás kifejezetten haszontalan. Nyilván valaki mźsnak az
árkádja alá senki nem fog közterület-hasznźiati engedélý kérni soha, mint mondta, még a
kanyar |evágására sęm haszná|hatő. Ennyit nem ér meg aZ onkoľmányzatnak, hogy egy
befektető ,'agyonépítsen,' egy telket, az aműgy is, akár 10 emeletet megengedő beépítés felett.

Soós Gytirgy
Megadja a szit Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Részben a meg&zései visszaigazolődtak. Jelezni kívánja, hogy kciztudottan egy ,,,dugig''
épített részéró| van sző a kerületnek, ahol tényleg faltól-falig van minden hćnakka|. oszintén
szólva egészen addig, amig a Pľáter utca elejének, meg a Kisfaludy utcának a ľendezése,
valahogyan a sétányhoz va|ő kapcsolódáSa nem dől el és nem alakul ki, egy ęffele
árkádsomak ott sęmmilyen hasznos közfunkciőját nem látja. Hosszútávon persze lehet, de
nrég magasabb éptiletet engedélyezni a keľtilet ,,dugig'' épített részén, egy kvázi
kĺizhasznúnak kinevezett Észéért az építési teľületnek?! Merthogy ftilé egyébként épit az
építtető, csak a 3,5 méterig terjedő részt hagyja meg kvázi üresęn, ahol vélhetően úgysem
lenne lakás, va1y bármi egyéb. Egyszóval nęm érzi azt,hogy mitől lenne közhaszna annak, ha
ez az fukáđrész átminősül közcélúvá. Az pedig semmiképpen sem érdeke aZ
onkormányzatnak, hogy magasabb beépítést engedé|yezzen azoĺ a kĺirnyéken, amúgy is
dugig van magas háza|<ka| az a tészę a kerĹilętnek, elég stĺrű már így is. Nem javasolja tehát
ilyen formában támogatni az e\őterjesztést.

Soĺís György
Abból a szempontból ő tudja támogatni, hogy azért jobb, mint amikor a toronydarut ott
fajdogá|ta a szé|, és teljesen tiresen źilt ez a teľĺilet. Tehát azért ebben van egy önkormĺínyzati
érdek, hogy ez a magźnte|ek ne egy porlepte' meg ,,gaznőtte,, üľes telek maľadjon, és egy
toronydaru ott keringjen három és fel éven keresztiil. Így annyiľa nem étzi ezt problémásnak.
Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek'

Jakabfy Tamás
Annyiban vitatkozna Komássy Akos képviselővel, hogy hosszutźnon sincs ennek semmi
éľtelme. Tehát ebből soha nęm lesz áľkádsor, mert ez egy sarkon' egy néhány méterszer
néhány méteres árkád, ami sem a Kisfaludy utca vonalában' sem aPrźúĺ.ľ utca vonalában nem
folytatódik. Vagyis arkádsor ebből nem lesz sosem.

Soós Gytirgy
Megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Erti az elnök által elmondottakat, csupán azt prőbá|ta feIvźzo|ĺi az ę|so hozzászőLásában,
hogy ez a beruházĄ aki egyébként a szomszéd telken mar megépült és ěÍadásra kész
társasháznak is a bervházőja' és bőségesen kiterme|i an' a bevételt belőle, amivel meg tudja

majd építeni ene a telekĺe az tl1 tfusashtzat, valószínűle g egyźt|talźn nem a megépi'iltét , vagy a
meg nem épültét mérlegeli a társasháznakazon, hogy most 10 vagy 11 emeletet építhet-e a

telken' Még egyszer mondja' ha jól tudja, voltak mar éľdekütközések ezzę| a kivitelezővel.
Van egy olyan étzése, hogy itt a kozhasznáIat céljára történő átadással megint egy kicsit a

',dzsumbuj 
ba'' pľóbálj ák bevirľri az o nkorm tny zatot.

Soós Gytiľgy
Emlékképei szeľint nem ez abętuháző volt, hanem egy másik, amelyik csődbe ment. Szerinte
ez egy vadonatúj bęruháző, de megkérdezi eruől az eLoterjesztőt.

Dr. Galambos Eszter
Ő is ĺgy tudja, hogy új beruházóról van szó.

Soós Gytirgy
További kéľdések, hozzászo\ások nincsęnek, a vittĺt lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi
hatáľ o zati j av as l atot :

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. kozhaszná|at cé|jźra' téľítésmentesen, határozat|an időre .átveszi a 35658 hĺsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. keĺület, Kisfaludy u. f3-25. szźtm a|atti ingatlan 564738

munkaszám,ű vázrajztn II-es számmal megjelĺĺlt, 203 m, nagysttgú földszinti teľĹilętét a

tulajdonos és egyben építtető Corvin Saľok Kft.-től (székhely: 1065 Budapest, Révay utca

i0.), és egyúttal elfogadja ahatározat mellékletét képezó - a Józsefuárosi onkormáĺyzat
és a Corvin Saľok Kft. között kĺjtendő - KozhasznáIat Céĺjáro Átodou Teľť)letre Vonątkozó

Használati Megáĺlapodásr. azza|, hogy a kozhaszná|at céIjára átvett ingatlanrész

teľiiletlétesítési, állagmegóvási, kaľbantartási, takaľítási és szükség szeĺinti felújítási
feladatait, azépuletfennállásáig azingatlanmindenkori tulajdonosa látjae|,

Felelős: polgármester
Határido: 2016.július 4.

2. feIkéri a polgáľmestert az 1. pontban rogzített Közhasználat Cétjára Átodott Területre

Vo nat ko z ó Ha s z n ál at i Me gál ĺ ap o dá s a|áir źsfu a.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 | 6. j úlius 29.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 3 nem' 2 Í.alrtőzkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot

elfogadta:
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7 09 ĺf0ĺ6. (vil.04.) sZ. vá ros gazdáIkodás i és P énzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kcizlrasználat céljáľa, téľítéslrrelrteselr, hatfuozat|alr időľe átveszi a 35658 lľsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. f3-f5' szźrn a|aÍtí ingatlan 564738
munkaszámű váztajzán II-es számmal megjelö|t,203 m2 nagyságú ftldszinti területét a
tulajdonos és egyben építtető Corvin Sarok Kft.-től (székhely: 1065 Budapest, Révay utca
10.)' és egyúttal elfogadja ahattrozat mellékletét képezo _ a Józsefuárosi onkormźnyzat
és a Corvin Sarok Kft. kĺjzĺitt kĺjtendő _ Közhasznóĺat Céĺjára Átod,tt TerüIetre Vonątkozó
HasznáIaľi Megállapodóst. azza|, hogy a kozhaszná|at cé|jtra átvett" ingatlanrész
teľtiletlétesítési, állagmegóvási, kaľbantartási, takarítási és szĹikség szerinti felújítási
feladatait' az éptĺlet fennállásáig azingat|an mindenkori tulajdonosa|tĺtja e|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.július 4.

2. felkéĺi a polgármestert az |. pontban ĺogzített Közhasználat Céljára Átadott Terüĺetre
Vo nat ko z ó H a s z n ól a t i Me g ál l ap o d á s a|áír ásáĺ a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 6'július 29.

A 709/f016. (v[.04.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkőn}.v 1. sz. mellék|ete
tartalmazza.

Napirend I.7. pontja: Javaslat a paľkoló automatákľa ki'tött bérleti szeľződés
átrubázáł'sára

Soĺis Gytiľgy
A vittLt megnyitja' majd kérdések, hozzászólások hiányában |ezárja. Szavazásra bocstttja az
a|ábbi határ o zati j avas l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy elfogadj a ahatározat mellékletét
képezó, a Budapest Közut Zértköruęn Működő Részvénýársasággal és a BKK Budapesti
Kcjzlekedési Kĺizpont Zártkijruen Működő Részvénýaľsasággal a parkolójegy-kiadó
automaták bérlete targyában kötendő szerzódés átÍVhazź.si megállapodást, és felkéľi a
po lgármestert annak a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidó : 20 I 6. j úlius 4., szeruő đés aláíľása 20 I 6, j úlius 1 5.

Soós Gyiirgy
Megállapítja' hogy 12 igen,0 nem, 2 tartőzkođás szavazattal a Bizottság az alábbihatáĺozatot
elfogadta:
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7 Í0 | 2016. (v[.04.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat mellékletét
képezó, a Budapest Kijzút ZtrÍkoruen Működő Részvénytársasággal és a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zá,rtkoruen Működő Részvénýarsasággal a parkolójegy-kiadó
automaták béľlete ttrgyában kotendő szerzóđés átruházási megállapodást, és felkéri a
pol gárme stert annak a|źir ásár a.

Felelős: polgiírmester
Hataridő: 2016.július 4., szerzođés aláírása 2016. július 15.

A 710lf016. (vII.04.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv f. sz. melléklete
tartalmazza.

f .R.évB Zrt.
Előterjesztő.' Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b eĺ i e ĺő t erj e sztés)

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľüIet, Brĺídy Sándoľ utca felújítása
soľán megép ített kiizcs ato ľnákkal kap csolatos diintésekre

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászólások hiányában |ezáĺja. Szavazásra bocsátja az
alábbi hatát o zati j avaslatot :

A Városgazďá|kođási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy a Bľódy Sándor utca felújítása során

megvalósult kozcsatornák tulajdonjogát f .507.350,- Ft éľtékben (víznye|ók) téľítésmentesen

atadja Budapest Főváros onkormányzata részére, és felkéri a polgármestert a ,,Közcsatornák
muszaki vizsgtiati jegyzőkonyvéhez,, tartoző nyi|atkozat' valamint a tulajdonba adással

kapcsolatos dokumentumok a|ćirására,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.július 7.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy |4 igen,0 nem, 0 tartózkodźs szavazattal a Bizottság az a|ěhbihatározatot
elfogadta:

7 11 ĺ20 16. (WI.04.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dási és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Bródy Sĺĺnđor utcafeltjítźlsa sorłĺn
megvalósult közcsatornák tulajdonjogát 2,507.350,- Ft értékben (víznyelők) téľítésmentesen

átadja Budapest Fővaros onkormányzata részére, és felkéri a polgármęstert a ,,Közcsatornák



műszaki vizsgálati jegyzőkönyvéhez,, tartoző nyilatkozat, valamint a tulajdonba adással
kapcs o lato s dokumentumok a|áír ására.

Felelős: polgármester
Határidĺĺ: 2016.július 7.

3. Józsefváľosi GazdáIkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató
(írásbeIi előterj esztés)

Soĺís Gytirgy
Külön tár gy a|ásr aj avaslatokat kéľ.

Jakabfy Tamás

^ 
3.7 . napirendi pontot kéľi külön tárgyalni.

Soĺís Gytirgy
Egyéb javaslatok hiányában a 3. blokkban maradt napirendi pontok együttes vitajtúmegnyitja,
|ezźtr ja.Szavazásrabocsátjaazalábbihatáĺozati javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Miiľschberger István egyéni vál|alkozó bérlő és Sáhĺí LászI.ő
Benjámin egyéni vállalkozó bérleti jog átľuházáłsáłhoz vatő hozzźtiáľulás iľánti kiizös
kéľelme a Budapest VIII. keľület, Tavaszmező u. 5. szám alatti, iinkormányzati
tulajdonú' nem lakás cé|jára szolgálĺí helyiség tekintetében

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájárul a Miiľschbeľgeľ István egyéni váIlalkozó bér|ő źital bérelt, a Budapest
VIII. keľülęt, 35245/0lAl2 he|yrajzi szélmon nyilvántaľtott, a Budapest VIII. kerüIet,
Tavaszmező u. 5. szám alatt ta|á|hatő, utcai bejáratú, ftildszinti, 79 m, alapteľĹilettĺ, nem
lakás célú üzlethelyiség bérleti jogának éúruhźzásához Sáhĺó Lászlő Benjámin egyéni
váIlalkozó részére papír-írőszer, irodaszeľ és nyomtatvźrly, híľlap, folyóiľat, időszaki
kiadvány, továbbá édesség, ital, ajándéktárgy, hazrarásí vegyi áru, kávé, tea, egyéb
élelmiszeľ kiskereskedelmi tevékenységekkel, valamint sorsolásos játék szervezésével
(engedélyhez nem kötött) és szerencsejáték szelvény értékesítése tevékenységek céljrĺra,
határozatLan időre, 30 napos felmondási hataľidő kikötésével 29.667,. Ft/hó, + ÁFA
béľleti díj + kłjznzemi és kültin szolgáltatási díjak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KtizpontZrt, vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016,július 4.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétęle, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt Sáhĺó
Lász|ő Benjámin egyéni vállalkozĺó 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz brattćl
226.063,- Ft összegű szerződéskötési díjat megf,tzessen.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási KcizpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hataridő : 20 I 6. j úlius 4.

3.) felkéri a Józsęfvátrosi Gazdźl|kodási Központ Zrt.-t ahatátozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkĺĺtéséľe, melynek feltétele a 2.) pontban meghatározott szeruódéskötési díj
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megflzetése mellett az, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkoľmányzati
rendelet 14. $ (2) bekęzdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzłő előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási
ny Ilatkozat a|áír ását v źůla|j a a bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźĺ|kođźtsiigazgatőja
Hatáľidő: f0Í6. augusztus 31.

4.) a bérbeadóihozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
Sáhó László Benjámin egyéni vállalkozó a jelen hatáĺozatbaĺ foglaltaknak eleget tesz,
azaz aZ óvadékot és a szęrződéSkotési díjat megfizeti, a béľleti szerződést a|tńrja é,s azt
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal megerősiti. Az onkormanyzat ezen egytittes
feltételęk teljesítéséig Mürschberger István egyéni vállalkozót ismęľi ęl bérlőként az
érvényben lévő bérleti szeľzodésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáĺidő: 2016, augusztus 31.

Napirend 3.2. pontja: Az ADVECTIO Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet,
UIIői út 66./B szám alatti ĺires, önkormányzati tulajdonrĺ, nem lakás céIjáľa szolgáló
helyiség béľbeadása vonatkozásában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Üuĺĺ ĺt 66.tB szám alattí,3627310lN46 bĺsz..il,
57 mf alapteľtiletű, üres, ĺĺnkoľmányzati tulajdonti, utcai bejtratű, ftjldszinti nem lakás
cé|jára szolgálő helyiség béľbeadásához hatátozat|an időľe, 30 napos felmondási idő
kikĺitésével az ADVECTIO Kft. (székhely: li32 Budapest, Kľesz Gézau.42. fszt.2';
cégsegyzékszám: 01-09-908329; ađőszám: |4536403-f-4I; képviseli: Pusztai László és
Pusztainé Bicző Edina Mária önálló képviseletre jogosult iigyvezetők) részére,lakossági
kisipari szo|gtl|tatás (varľoda, ruhajavítás , szabászat) tevékenysé gek cé|jaľą 57.150,-F.t +

AFA bérleti dĺj + kozuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2016.július 4.

2.) felkéri a Jőzsefrĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźnozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeruođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzattu|ajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiľől szóló 35120|3. (VI'20.)
önkoľmányzati rendelet 17 ' $ (4) bekezdése alapjźn kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását, valamint a rendelet l4. $ (2) bękezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,lzetésétvźtl.|aljaa leendő bérlő'

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodásíigazgatőja
Hataridő: 2016. augusztus 31.
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Napiľend 3.3. pontja: 

- 

magánszemé|y bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerĺilet, József krt. 18. szám a|atti üľes, tinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
céljára szolgálĺí helyiség béľbeadása iránt

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hozzd' a Budapest
VIII. keľü|et,3485fĺ0/NĹĹhe|ytajzi szánron rryilvárrtartott, Budapest VIII. ker.iilet, József
krt. 18. szám a|atti, 20 m2 alapterĺiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú,
ftjldszintinemlakáscélúhelyiségbérbeadásához-magánszemé|yrészére,
raktźlrozás cé|jtra.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. július 4.

Napirend 3.4. pontja: INTREPID-Staľt Kft. és íE magánszemély
béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Somogyi BéIa u. 20. száł,m alatti üres,
łinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség vonatkozálsában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem jdrul ltozzá a Budapest VIII., Somogyi Béla u. f0. szźtm a|att talá|hatő,
364f3/0l^ĺt |lĺsz.-u, 23 m. alapterületű, utcai bejáratú, ftildszinti, nem lakás céIjára
szolgálóhelyiségbéľbeadásáhozraktźrozásitevékenységcé|jfua-
magánszemély tészére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 2016.július 4.

2.) nem jdrul hozzá a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 20. szám a|att található,
36423ĺ0ĺN1 hĺsz.-ú, 23 m. alapterületű, utcai bejáratu, fřĺldszinti, nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiség bérbęadásához rukÍározási tevékenység céljára az INTREPID.SIart
Kft. ľészéľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 4.

Napĺrend 3.5. pontja: INTREPID-Staľt Kft. és Dávid József egyénĺ vállalkozó
bérbevételi kérelme a Budapest vlil. kerület, Aurĺíra u. 6. szám alatti üľes,
tinkormányzati tulajdonú, nem Iakás céljáľa szolgálĺĺ helyiség vonatkozásában

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) nem jdrul hozzd a Budapest vI[.' Auľĺóra u. 6. szám alattta|äIhatő,35028l0ĺN3lľsz.-
ú,, f3 m2 alapterĹiletíĺ, utcai bejáratú, ftjldszinti, nem lakás céljára szo|gźůő helyiség
bérbeadásźlhozra|<tározási tevékenység céljára Dávid József egyéni váIlalkozĺĺ részére.

Felelős: Jőzsefuárosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlľídő : 20 l 6. július 4.
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2.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII.' Auľĺíra u. 6. szám a|att ta|á|haÍő,35028ĺ0ĺN3 |lĺsz.-
ú', 23 m" alapteľtiletű, utcai bejaratú, fÓldszinti, nem lakás céljára szo|gźiő helyiség
bérbęadásáhozruktátozási tevékenység céljáľa az INTREPID-SIart Kft. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. július 4.

Napirend 3.6. pontja: KEROVA-SMALL Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľiilet, Pľáter u. 55. szám a|atti Íires, tinkoľmányzati tulajdonrĺ, nem lakás céljára
szolgáló helyiségekre

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest vnl. kerület, Pľáter u..55. szám a|atli,3622510lN1 hĺsz.-ri és
362f5/0/N2 Łrsz.-u, 25+3I m,, osszesen 56 m" alapteľülettĺ, utcai bejfuatll, foldszinti
nem lakás célú helyiségek bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási
hatáľidővel a KEROVA-SMALL Kft. részére me|egkonyhás vendéglátás
(szeszáľusítással) cé|jára 116.370,- Ft/hó + ÁFA béľIeti díj + kozuzemi és kiilcin
szolgáltaÍási díj ak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdźikodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6'július 4.

2.) hozzájáru| a KEROVA-SMALL Kft.-vel történő megállapodás megkotéséhez az 1.)
pont szerinti helyiségek tekintetében a béľbeadóľa tartoző felújítási munkák (festés-
mázo|ás, vízszęre|és' villanyszerelés, vakolatjavítás, nyí|ászárók felújítása' cseľéje)
bérleti díjba 36 hónap alatt történő bérbeszámításhoz I.912.l78,- Ft (L.505.652,- Ft +

406.526,- Ft AFA) osszegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a megállapodás
megkcĺtését követő 6 hónapon bęlĹil a közművek átalakítását és felújítását érintő
tervdokumentációkat benyújtsa, a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benýjtott
számlétk a|apj án |eigazo|ásra kerülj enek.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási KcizpoftZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 4.

3.) hozzájárulahatározat2.) ponť1a szerinti felújítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 4.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t ahattltozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettségvállalásinyiLatkozata|áírásátvá|Ialjaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2016. augusztus 3 1 .
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5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kođási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdéůkođźtsi igazgaÍőja
Hatáľidő: 2016. augusztus 31.

Napirend 3.7. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Leonaľdo da Vinci u. 41. fszt. 6. szám
a|atti, 3627 7 l 0 / Nl he|yľajzi számú egyéb helyiség elidegenítése

A napiľend 3.7. pontját küIön táľgyalásľa kikéľték.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az alźĺbbi
határ o zatokat e l fo g adta :

Napirend 3.1. pontja: Mtiľschbeřgeľ István egyéni vállalkozĺí béľlő és Sáhó LászIó
Benjámin egyéni váIlalkozó bérleti jog átruházásához va|ő hozzájáľulás iľánti ktiziis
kéľelme a Budapest VIII. keľüIet, Tavaszmező u. 5. szám a|atti, tinkoľmányzati
tulajdonrĺ, nem lakás cé|jára szolgálĺí helyiség tekintetében

712/2016. (WI.04.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás,'
GyÓrgli lda Anna nem vett részt a szavazásban,)

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) hozzájárul a Mürschbeľgeľ István egyéni váIlalkozĺi béľlő által béľelt, a Budapest
VIII. kerülęt, 35245l0lAĺf he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľület,
Tavaszmező u. 5. szám alatt ta|á|hatő, utcai bejáľatú, ftjldszinti, 19 mf alaptertiletű' nem
lakás célú ĺizlethelyiség bérleti joganak átruhźnásához Sáhĺó Lászlrő Benjámin egyéni
váila|.koző részére papír-irőszeľ, irodaszer és nyomtatvény, hírlap, folyóirat, időszaki
kiadvány, továbbá édesség, ita|, ajźLndéktétrgy' hźztartási vegyi áru, kźlvé, tea, egyéb
éIelmiszeľ kiskereskedelmi tevékenységekkel, valamint sorsolásos játék szervezésével
(engedélyhez nem kÓtött) és szerencsejáték szelvény éľtékesítése tevékenységek cé|jára,
határozat|an időre, 30 napos felmondási határiďő kik<itésévet 29.667,. Ftĺhĺl + ÁFA
bérleti díj + köziizemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6. j úlius 4.

2,) a bérIeti szerződés megk<itésének feltétele, hogy a béľleti szerzőđés megkötése előtt Sáhó
Lász|ő Benjámin egyéni vá|la|koző 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azazbruttól
226.0 63,- F't összegiĺ szerződéskötési díj at megfizessen.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási K<ĺzpontZrt. vagyorl1azdálkodási igazgatőja
Hatźríđő: 2016. iúlius 4.
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3.) felkéri a Józsefvarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérlęti
szeĺződés megkotésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatározott szerződéskĺjtési díj
megÍizetése mellett az, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljara
szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltétęleiről szóló 3512013. CVI.20.) ĺinkormrínyzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését,
valamint a i9. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási
ny 1|atkozat aIáfu ását v áIlalrja a bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 31.

4.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevó
Sáhó LászIó Benjámin egyéni vállalkozó a jelen hatáĺozatban foglaltaknak eleget tesz,
aZaZ aZ óvadékot és a szerződéskötési díjat megfrzeti, a bérleti szerzőďést aIáíĺja és azt
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal megerősíti. Az onkormányzat ęzęn egytittes
feltételek teljesítéséig Miiľschbeľger István egyéni vállalkozót ismeri el béľlőként az
érvényben lévo béľleti szeľződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. augusztus 31.

Napirend 3.2. pontja: Az ADVECTIO Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet,
Üuoĺ ĺt 66./B szám a|atti iires, tinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáIó
hel1,iség bérbeadása vonatkozásában

713/2016. (VII.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(If igen,O nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazós;
Gyorgyi lda Anna nem vett részt a szavazásban.)

A VárosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest YIil. keľüIet, Üllĺĺ ĺt 66.18 szám a|atti,3627310lN46 łlrsz.-il,
57 m2 alapterületiĺ, üľeS, önkormányzati t|J|ajđonú, utcai bejfuatu, ftildszinti nem lakás
cé|jára szo|gźĺIő helyiség bérbeadásához hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikotésével az ADVECTIO Kft. (székhely: 1132 Budapest, Kĺesz Gézau. 42. fszt,2.;
cégegyzékszźtm: 01-09-908329; adősztm: 14536403-2.4I; képviseli: Pusztai László és

Pusztainé Bicző Edina Maľia önálló képviseletre jogosult ügyvezetők) részéte,lakossági
kisipari szolgáItatźts (varroda, ruhajavítlís' szabászat) tevékenységek cé|jára' 57.150'.Ft +

ÁľA. ncrleti díj + közüzemi és külön szoIgá|tatétsi díjak összegen'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: 20I 6. július 4.

2.) felkéri a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szerinti béľleti
szeruődés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormĺĺnyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek béľbeadĺásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet |7. $ (4) bekezdése alapjźn közjegyzó előtt egyoldalú
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kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását, valamint a ľendelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. augusztus 31.

Napiľend3.3.pontja:#rmagánszemélybérbevételikéreImeaBudapest
VIII. keľület, Jĺĺzsef krt. 18. szám a|atti ĺires, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás
céljára szolgáló helyiség béľbeadása iránt

7 1 4 /f0 |6. (vu.04.) sz. Vá ľos gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1. tartőzkodás szavazatta|)
(ľenlatikai bĺokkban tortént a szavazás;
Györgyi lda Anna nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy nem jdrul ltozzá a Budapest
VIII. kerület, 3485210ĺNĹĹhe|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerület, József
krt. 18. szám a|atti, f0 m, alapteľületű, üres, önkormá4y4éti tulajdonú, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás célri helyiség bérbeadásához 

---ugánś,"-é|y 
részére'

raktározás céIjára.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. iúlius 4.

Napirend3.4.pontja:INTREPID-StartKft.ésIDmagánszemély
béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi BéIa u. 20. szám alatti üľes,
tinkormányzati tulajdonri, nem lakás céljára szolgáIĺĺ helyiség vonatkozásában

7 15 /20 16. (vII.04.) sz. Város gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts äg határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban trjľtént a szavazós;
Gyorgyi lda Anna nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) nem jdrul hozzó a Budapest VIII., Somogyĺ BéIa u. 20. szźtm a|att található,
36423ĺ0lN1 hľsz'-ú, 23 m" alapterületű, utcai bejáraťÚ, ftjldszinti, nem lakás céI1ara

szo|gźilő helyiség bérbeadásához ruktátozási tevékenység céIjáĺa
magánszemé|y részére.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidó : 20 I 6. július 4.

2.) nem jdrul houd a Budapest VIII.' Somogyi Béla u. 20. sztm a|att taláIhatő,
36423t0ĺNĺ hĺsz.-ú, 23 m2 alaptertilettĺ, utcai bejaratű, ftildszinti, nem lakás céIjźra
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szolgáló helyiség bérbeadásiĺhoz ruktározási tevékenység céljáľa az INTREPID-Staľt
Kft. részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazđźikodásiigazgatőja
Határidő: 20L6.jú1ius 4.

Napirend 3.5. pontja: INTRE'PID.Staľt Kft. és Dávĺd József egyéni vállalkozó
bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. keľiilet, Auróra u. 6. szám alatti üľes,
iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában

7 16 l20 16. (WI. 04.) sz. Város gazdálko dási és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

. (ľematikai bĺokkban történt a szavazás,.
Gyorgyi lda Anna nem vett ľészt a szavazásban')

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jlirul hozztt a Budapest VIII.' Auľóľa u. 6. szám alattta|áIhatő,350f8ĺ0/N3 hľsz.-
ú', f3 m2 alaptertĺletű, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás céljaľa szolgáló helyiség
bérbeadásáhozruktározási tevékenység céljára Dávid József egyéni vállalkozó részére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Hatźlridő : f}I 6, július 4.

2.) nem jdrul ltozzú a Budapest VIII.' Auróľa u. 6. szám a|att ta|á|hatő, 35028/0lN3 hrsz.-
ű, 23 m2 a|apterületű, utcai bejáľatú, ftjldszinti, nem lakás cé|jźra szo|gáIő helyiség
bérbeadásához raktározási tevékenység cé|jára az INTREPID-Start Kft. tészétę,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatőja
Hatáľidő: f0|6. iúlius 4.

Napirend 3.6. pontja: KEROVA-SMALL Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII.
keľÍilet, Práteľ u. 55. szám a|atti üľes, łinkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségekľe

7 17 ĺ2016. (v[.04.) sz. Váľosgazd álkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, .|' tartőzkodás szavazattal)
(ľemattkai blokkban történt a szavazás;
Györgli lda Anna nem vett részt a szavazásban.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VI[. kerület, Práteľ u..55. szám alaItí,3622510lN 1 hĺsz.-ú és

362z5l0ĺN2 hrsz.-v,25+31 m2, cĺsszesen 56 m2 alapterülettĺ, utcai bejáratű, Ítildszinti
nem lakás célú helyiségek bérbeadásához hatźtrozatlan időre, 30 napos fęlmondási
határidővel a KEROVA-SMALL Kft. tészére melegkonyhás vendéglátás
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(szeszárusítással) céIjára 116.370,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + kozilzemi és ktilĺjn
szo|gá|tatási díj ak összegen'

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KózpontZĺt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 4.

2.) hozzájárul a KERoVA-SMALL Kft.-vel történő megállapodás megkötéséhez az I.)
pont szerinti helyiségek tekintetében a bérbeadóľa tartoző felrijítási munkák (festés-
mázolás, vizszeręlés, villanyszeľelés, vakolatjavítás, nyí|ászttrők felújítása, cseréje)
bérleti díjba 36 hónap alatt tĺirténő bérbeszámításhoz 1.912.178,- Ft (1.505.652,- Ft +

406.526,- Ft AFA) ĺĺsszegben. Az e|szźlmolás feltétele, hogy a bérlő a megállapodás
megkotését kovető 6 hónapon belül a kĺjzművek źńa|akítź$ti és felújítását érintő
tervdokumentációkat benyújtsa, a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott
számlák a|apj án |eigazo|ásra kerülj enek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíĺidő: 2016.július 4.

3 . ) hozzájáru| a |.ntár ozat 2.) pontja szerinti felúj ítási munkálatok e|v égzéséhez.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. ýagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016'július 4.

4.) felkéľi a Jőzsefvétrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti
szetzőđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20')
önkoľmányzati rendę|et 14. $ (2) bekezďésę a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
kö te l ezetts é gvál lal ás i ny 1latko zat a|áír źsát v álla|j a a l e endő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
lJatáriđő : 20I 6. augusztus 3 1 .

5.) felkéľi a Iőzsefyárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t a határozat 2.) pontja szerinti
megállapodás megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazđźikodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatźlrido: 2016. augusztus 31.

Napirend 3.7. pontja: A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 41. fszt. 6. szám
a|atti, 3627 7 ĺ0 ĺ Nl helyľajzi számrĺ egyéb helyiség elidegenítése

Soós György
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Űgy látja, nemĺég vett bérbe abérlő a helyiséget. Továbbá, az éppenmost épülő Corvin sétány
tulajdonképpen tőszomszédságában Van' tehát akövetkező néhlány évben ennek a helyiségnek
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az értéke várhatóan igen jelentősen meg fog emelkedni. Azt gondolja, a felelős gazdtńkodás
és a közpénz védelme kifejezetten aď. dlktáIja, hogy ne adják e| ęń' a helyiséget most.

Soós György
Legyen ígaza Jakabff Tamás képviselőnek. Egyéb kérdés, hozzászőIás nincs, a vitát Lezáĺja.
S zavazás ra b o c s átj a az a|ábbi hatźlr o zati j av as l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l') hozzájárú az eladási aján|at bérlő részére torténő kiküldéséhez aZ ingatlan-
nyilvántaľtásban a36277l)lNl helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 41. fszt. 6. szźrn aIatti,23 m. alapteľĹiletÍĺ, nem lakás
célú helyiség vonatkozásźlban a forgalmi értékbecslésben meghatározott 9.900.000'- Ft
összegrÍ véte|ár kozlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 4.

2.) felkéri aIőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt.-tahatározat 1.) pontja szeľinti eladási
ajtn|at kikĺildésére és az adásvéte|i szerződés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Kozpont Zrt. vagyongazdtikodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. augusztus 12.

Soĺís Gytirgy
Megállapítja, hogy 2 igen 1 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta| aBizottság a határozati javaslatot
elutasította'

71812016. (vII.04.) sz. Váľosgazd,áůkod,ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(f igen, 1 1 nem, 1 taľtózkod ás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az a|ábbi hatátozati javaslatot
nem fogadja ęl:

].) hozzájdruĺ aZ eladási ajánlat bérlő ľészére ttjrténő kikijĺdéséhez az ingatlan-
nyilvántartásban a 36277/0/A/] helyrajzi számon nyiĺvántaľtott, termĺtszetben a Budapest
VIII. kerüĺet, Leonardo da Vinci u. 4I' fszt. 6. szám aĺatti, 23 m, alapterüIetíĺ, nem ĺakas
célú helyiség vonatkozásában a forgalmi ěrtékbecslésben meghatórozott 9.900.000,- Ft
Ósszegű vételár kżzlése mellett.

2.) feĺkéri a Józsefvĺźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti eladdsi
ajánlat kikaldésére és az adásvételi szerződés megkatésére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zrt. vagyongazdá|kođtlsiigazgatőja
Határidő: 2016.július 4.

Soĺis Gyiirgy
Zárt u|ést ľendel el.
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4. Zárt iilés keretében tárgyalandó előterjesztések
(írásb eli előterj esztés)

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a ,,Budapest Főváros VIII. keľÍiletének teľiĺletén ĺizemelő
Téľfigye|ő ľerrdszer bővítése a MÁV telep teľületén'' tárgyú kłLzbeszerzési eljáľás
eredményének megállapításáľa zĺP(r tjĺ,És
Eĺőterjesztő., Bajusz Ferenc - a Kozterület-felügleĺeti Ugyosztály vezetője

A napirend tdrgyaldsa zdrt iilés keretében tijrtént az Mötv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaldsa sordn elhangzottakat és a megho7ott 719/2016. (WI.04.) sz. WB

Iĺatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 4.f. pontja: Javaslat kátyrikárľal kapcsolatos kártéľítési igény elbíľálásáľa
EĺőteĘesztő: Acs Péter - a Józsefvárost Gazdálkodási Központ Zľt. városüzemeltetési
igazgatója Z^RT Üĺ,És

A napirend tĺÍrgyalása zdrt iilés keretében történt az Mijtv. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalĺtsa sordn eIltangzottakat és a meghox,ott 720/2016. (WI.04.) sz. WB

Itatározatot a zdrt iilésről készült jegyzőkt)nyv tartalmazza.

Napirend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Hoľánszky u. 

-

szám alatti béľlemény cseľeszeľződésének jóváhagyására ZART ULES
Előterjesztő.' Farkas oľs - a Józsefvárosi Gazddlkodási Kozpont Zrt. vagyongazddĺkodasi
igazgatója

A napirend tdrgyaldsa zdrt ĺilés keretében történt az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaldsa során elhĺngzottakat és a megltozott 72I-723/2016. (WI.04.) sz. WB

hatdrozatokat a zúrt iłlésről készĺilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Soós György
Isméte1ten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kérdések feltételéľe.

Jakabfy Tamás
Ta|án még emlékeznek mindannyian' múlt héten volt ez a ,,totoÍtydaru-gate'' a Lőrinc pap
téten, amikoľ atétrc akaľták źt|Iítani a toronydarut. Azonban ő úgy gondolja, hogy az iigyben
egy új információ látott napvilágot, legalábbis a múlt hét hétfőn ő még nem tudta, hogy egész
nyárra le fogják zźrĺlj a Kľúdy utcĺínak a ||. szttm e|ótti részét az építkezés miatt, és új
forgalmi rend lép életbe a Hoľánszky, Mária, Krúdy, stb. utcákban. Ennek fenyében
fe1rtételezi, hogy a Kĺudy utcát el fogiák foglalni az épitkezéssel amúgy is...

Soós Gyiiľgy
Més nem döntottek erről.
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Jakabfy Tamás
Lehet, hogy nem figyelt e|éggé, akkoľ viszont nem éti pontosan, miéľt nem tudják a
toronydarut ođaállítani az amugy is több hétre-hónapra|ezárásra kerĺilő Krudy utcttra. onnan
is fel lehetne emelni a tetőtérbe az összes építőanyagot.

Soós Gyöľgy
A lezárásrólmég nem döntottek, a BKK-nál van még csak.

Jakabfy Tamás
Igen, ez foľgalomtechnika, és a BKK felelős értę, tehtlt valószínűleg a Bizottság nem döntott
róla.

Soós Gyiirgy
Tetmészetesen a dontésnél ezt figyelembe is fogják verľti, d,e vá,|aszadásra megadja a szőt a
Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjének.

Dr. Galambos Eszter
A toronydaľut illetően nyilván minden lehetőséget vizsgźĺ|t mind a Gazđá\kodćtsi Ügyosztály,
mind más szewezęti egységek, akiknek jobban szakteľülete ez, de nem lehetett máshová
he|yezni, a templomot ęlkaszálta volna' ha ott foľog. Tehát ez az egy helyszín volt a
toronydaru számára.

Soós Gyiiľgy
Mindegy, amikor a Bizottság elé keľül, majd kivesézik ezt atémát.

A Nap u. 9. szźlm alatti ttlrsashtz problémáját szeretné közvetítetni, mégpedig, hogy
nincsenek megelégedve a kĺizös képviselővel, megrenđült vele szemben a bizalmuk. Ugyanis
a Ptátet udvar építkezésénél a társasházi tulajdonosok lakása elázott, megrepedeztek a falak.
A közos képviselő önhatalmúlag szóbeli megegyezést kötott a Prźńer udvaľ építtetőjével,
miszeľint a káľok fejében kifestik a |épcsoházat. Ezt nem beszélte meg a tulajdonosokkal, a

festés azonban megtörtént. A tulajdonosok pedig fel vannak háborodva, mert eznemfedęzi az
ő karukat' ezenfeltil a kĺlzĺjs képviselő obszcén szavakat hasznáI velük szemben. Tehát
megľendrilt a biza|muk, bementek a vagyonkeze|őhoz, ahoI azt a tźĄékońatást kapták, hogy
csak a közgytĺlés tudja leváltani a közös képviselőt. Viszont nincs meg a kétharmad, mert a
lakások albérletbe varmak kiadva, és a béľlők a kĺjzös képviselőnek adtak meghatalmazást
aľra, hogy képviselje őket a közgyiilésen.Ezt elfogadhatatlannak taĄa.

Soós Gyöľgy
Ez nem egyedi eset, sajnos tipikus, amikor problémák vannak a közĺjs képviselővel. Nem
tudj a, merrnyi ĺinkormány zatí v agy on v an az említett hźzban, đe . . .

ŐlsziEva
23 lakásos, 3 albetéttel, az onkormźnyzatpedig 27 %o-os tulajdoni hlĺnyaddal rendelkezik.

Soós György
Hál' ez az, e|ég kevés, nagyon ebbe az ügybe önkormlínyzatként nem tudnak beleszólni, de
váIaszađásramegadja a szőt az a|1egyzőnek.
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Dr. Mészár Erika
Itt tulajđonosi kérdésről van szó, nem a Bizottság, illetve nem is az onkoľmányzathatáskĺjľe a
meghatároző. Egyrészt a bérlők nem adhatnak semmiféle meghatalmazást a közös
képviselőnek, csak a tulajdonosok tehetik mindezt meg. Az onkormányzat természetesen
képviseli azt, aĺnl a leginkább az onkormányzat érdeke, de mivel 27 Yo-os tulajdonĺészrĺ5| van
sző, egy kétharmados döntés meghozatalát nem fogja tudni befolyásolni. Igen, nehéz a
he|yzet, miként a Bizottság elnöke is elmondta. Maga a jogszabá|y a jegyzőt bizonyos
hatáskörrel felruhźzza atársasházak esetében, de ez nem az az eset. Amikoľ nem tesz eleget a
szźlmvizsgáló bizottság, vagy a pedig a k<jzös képviselő a kĺjtelezettségének, akkor a jegyző
törvényességi észľevételt tehet a megfelelő szervek felé, de itt nem erről van szó.
Mindenképpen a vagyongazdálkodó a legjobb tudása szerint és a jó gazda gondosságával jár
el ebben az ügyben is.

Soĺís Gyiirgy
További kérdések nincsenek, a bizottsági Ĺilést 13 óra 29 peľckor beztrja, megköszĺini a
részvételt.

K. m. f.

Pénzügyi
Bizottság 20 1 6. július 4-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj

u1^Á-
Bodnaľ Gabríella

Szervezési és Képviselői Iroda

Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézője

A ieeyzőkönw me||ékletei:

. |'. sz. melléklet I a 709/20]6. (T/II.04.) sz'

. 2. sz. me|léklet l a 7 ] 0/20 ] 6. (TII,04.) sz.

- jelenléti ív

- meghívó

- előterjesztések

VPB határozat meĺléklete

VP B határozat meĺléklete

)

Vtiľiis Ta
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ĺ. sz. mcllólĺlcí
u 7()9/20I(l. (VIl.04,) sz.l/P]3 haĺározaĺ nlellék|aĺe

rozlĺaszľÁlĺľ CELJÁRÁ Áľĺ.ooľľ TERÜLIDTRE voNATKozó
IĺÁSZNÁLÁTI MEGÁLLAPoDÁS

amely
_ egyrésa.ől a Coľvĺn Sarok Korlátolt Felelősségíĺ Társaság (szék|le|ye: 1065 Budapest,

Révay utca 10.; cégsegyzékszáma: 01-09-204205; adósáma: 25175662-2_42; sĺatisztikai
számjele: 25175662-68t0-ĺ l3-0i; képviseli: Szabó Balázs ugyvezető), mint tulajdonos (a to-
vábbiakban: Tulaj donos),

- másrészrőI a Budapcst Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosĺ onkormányzat (székhetye: lo82
Budapest Baross úca 63-67.; adószám: 15735.115-2-42; KSH szÁm: 757357|5-8411-321-
0I.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgíľmester), mint használó (a továbbiakban; Haszná-
Iőĺonkormányzat),

(Tulajdonos és HasznáIó a továbbiakban együtĹ szerződő felek) között jott |étre, alulírott helyen és
napon' az alábbi feltétęlekkęI:

Áz ingatlan jogi helyzetének általános leírása

1. A Tulajdonos kizáróIagos tulajdonátképezí a Budapest VIII' keriilet beltertilet, 35658 hrsz' alatt
felvett, Budapest VIII. Kisfalu dy u. f3-25 . szźtm a|atĺi,960 m? terijletiĺ ingatlan, amelyen a Tulajdonos
többfunkciós (iroda, lakás) épiiletet valósít meg.

2. Az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan a Budapest Fővĺáros VIiI. kerület Józsefoárosi onkor-
mtnyzat Polgármesteri Hivatal Hatósági LJgyosnát\y ÉpÍtésĺigyi Irođájrán f0l5000728as ÉTDR tigy-
iratszámon építési engedéIyezÉsi eljárás van folyamatbarl. Az eljárásra a Józsefuáros Keríileti Epítési
Szzbáĺyr-atźről szoló 66ĺ2007. CxI. l2.) önkormányzati rendelet hatĺá.Iya terjed ki.

3. Jelen megállapodás az I. pontban hivatkozott ingatlanra kiadásra kerĺilő építési engedéIy jogerőľe
emęIkedésének napján Iép hatíIyba.

4. Szeru(5dő felek megállapodnak abban, hory a Tulajdonos az épu|etfiĺtdszintjén ethelyezkedő, a
jelen megállapodáshoz mellékelt Íijlđszinti a|aprajznn źhrázo|t és avá|tozźsi vázĺajznn II-ęs szammal
megielöIt 203 m2 nagyságű terÍileten megépíteni tervezett áľkádot a Józsefuáľos Keriileti Épftési Sza-
bá|yrataľó| sml.ő 66ĺ2007. (XII. l2.) önkormányzati rendelet 8. $-a alapján közJľrasanéiatcéiilź!Íaáltzld-
ju

5. A Jőr-sefyáros Kertilęti Építési Szabźt|yz.atáĺrő| sm|ő 66/2007. (Jil. t2) önkoľmányzati rendelet 27.$
(2) bekezdés a) pong.a szeľint a VK-V[I-I jelű építesi öveznt teriiletén közhasmát|at céljára átadotr.
teľület esetén az |..pontszerinti ingatlanon a szinttertileti mutató elérheti az 5,5-ös értéket. Jelen Köz-
hasmáIat CéUáÍa Atadott Teriiletre Vonatkozó Hasanálati MegłáIĺapođás az építési engedély kiadásá-
nak feltétele

5. Jelen sznzÄdés elvá|asúhatatlan mellékletét képezi a Kecskés Mérntĺkiroda Bt. áiĺa1ké;szÍtett20I6.
ja4uár Z$-ánke|t 564738. munkasaímú váaajavalafi1ntazengedéIyezesi tervdolalmęntáció fijldszin-
ti alaprajza-

Á használatjoga

6' Tulajđonos vállalją hory a 4. pontban hivatkomtt terüIetęt sąiát köItségén kialakí1ią ezt követően
idöbeli kotLätozźts nélktil adja áńHaľ;zľláió résrśrę.

7. Aközhasanálat céIjáĺatörténó [tadástekíntetébęn a srnĺzśdőfelek Budapest VItr. kerĺilet belteľü-
le135658 hrsz. alatt felvetg Budapest VItr. Kisfaludy'u.23-25. száĺn a|atti ingatlarrnak ajelen megal-
lapodásbozmelĺékelt fiĺIdszinti a|aprajzon ábrám|tés a564738. munkaszámri vázĺajmntr.es számmal
jelölt 203 néglzetméteľ teľiiletére . térítésmentesen _ az onkormányzat javáĺa a használat jo gáÍ, a|a-
pítjeű<, s ahaszná|atjogánakryakoľlásáért sem állapítanak nreg ellenértéket.
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9. Tulajdonos fę|tét|en és visszavonhatattan hozzájtrulását adja ahhoz, hogy az ingat1an-
nyilvántarĹásľól szóIó 1991. évi CXLI. tirvény és a végľeh ajtására kiadott 10g/1g9g. (xll. 29.' FvM
rendelet 1l. $. (l) bekezdése a|apján atutajdonát képező, l. pontban köriilíń ingatlania, aje|enszer-
ződés mellékletében körülhatárolt és tęrmészętben összesen 203 m? terĺi|etnagyságĺaahaszná|at joga a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat javáraaz ingatlan-nyilvántartásb abejefuz{srekerĺiljön.

10.A Haszná|ő azza| a feltéteIleladhat haľmadik szeméý részéreközÍerĺilet-hasznälatihozzájáĺu!ást,
hory a harmadik szeméIy kozterú|ethasznźiatfuavaló joga megszűnik, amikor a jelen megáIlapodásoń
alapuló hasznźiat joga megszűnik.

1 l. Á felęk a Ptk. 5: l47. s (5) bekezđésének alkalmazását kizÁrják.| A felek megáIlapodnak, hogy ha
az'onkormtlnyzat javára szőÍó hasmálat joga jogszab á|y a|apján azépĺilet ferrnálňs ĺaejen megszűnne,
ľnár most kötelezettséget vá|Ialnat hogy a kijzr,élű haszná|atot az épü|et fennátlasánat iaotu.tu'na.u á
használat jogához legközelebb álIó jogintézmény a|ka|mazÁsával biĺosítják és errőI megáIlapođást
kötnęk.

12. Ahasznáúat jogáva| érintett 203 négyzetméter teľÍi|et foľgalmi értéke 39.000.000,- Ft.

13.A hasznáĺat jogának értékę az illetéktörvény 72. E (3) bekezdése a\apján a forgalmi érték negyede.
Ahasuń|atjoganak a|apítÁsávat felmęrĺilő esetleges.ÁFA fizętési köteÍézeffség u Tula;dono,t tęrheti.
Az It.v.5. $ (1) bekezdés b) pontja értelmében a az onkormányzat teljes szeméýes illetékmentesség-
bęn részęsüI.

L4.Srcrzőđő felek megállapodnak abbaą hogy a Tulajdonos a körÁaszná,latra átadott terĺileten a
Haszná|ó (onkoľmanyzat) hor.njźru|ásátva| e|he|yezett, tooelt sn|gá|ó beľendezési tárgyakért nem
ťlzetkijnerűlet foglalrłsi _vagy esetleg annak helyébe Iépő _ dfiat.

l5.A szsrzÄdő felek megállapodnak abban, illętve.fudomásul veszit hogy a jelen szeľzőđésse1köz-
hasanálat ce|jáĺa áltadott tertĺlet egyéb céIűhasmáIatźĺa, haszrosításáľa kiterjeđ a Józsęfváĺosi onkor-
mányzzt tulajdonában Iévő kdztęrtiletek használaĹíľóI és használatrłnak ľendjéröl szcl\ő |8ĺ20|3. GV.24.) önkormźnyzati renđelet hatíIyą illetve a jövőben esetlegesen a helyebe ięő helyi jogszabáýok
hatźiya,

16. A szsrződó felek megáIlapodnĄ hory a közteríilet hasanosításáb őt szármam bevétel a HasznáIót
i||ę11 ąz.za|, hogy a Hasanáló a tęrĺilettel kaposolatos önkoľmanyzati döntés (kÍilönösen, de nem kizaró-
|agakíjzLer1ileL-has.aná1atihor-zÁjáĺu|ás kiadása) meďtozntĄ|aelőtt a Tulajdonossaĺ egyeúet.

17.A Tulajdonos váIIa$ą hogy akőrhaszaá|ata átadott teľületen az áú|agmegővási, kaľbantaĺtási,
takarítasi és szíikség szerinti felrijíĺási feladatoltat saját köItségén eIIźú1a. A Tulajdonos válla$ą hog,
az ingat|an, illetve ingat|anrésr*k értékesítése esetén jelen sznľzÍldés szerinti jogókóI és kötelezetsř-
gekrőI leendő vęvőit - ide érťve a fuIajdonosi jogutódokat - teĺjes körűęn tÄjékoúatja.

|8.A Haszĺtáló tudomásul veszi, hogy a 35658 hľsz-ri ingatlanon megĺalósítanđó épületet a Tuląido.
nos táĺsasházzá alakítja Az alapítźshoz szükséges, jogszabátÍy áltat megkívránt nyi|{tkozatot a haszná.
|at joganakjogosulfia a Tulajdonos áttal történő megkeresésétől számított 30 napon belül kiadja (pl.,
ha a űĺsash azi a|apítő okirat onkom ányzat áttu]ĺi a]ákásáĺa sztĺkség lesz).

8. Az onkormányzat javára a használat joga Budapes{ Vlll. kerii|cÍ bel{eriilet, 35658 hrsz-ú inga(la-
non megvalósíÍandó épület fennáĺlásáig terjedő időľe szót.

l (s) ro'gi személy javára h asznné|vezcti jogkoĺtátozott időrą de lcgfclje.bb ötven évľc cngedhető; a határozatĺaĺl időre a|apÍtott
1,a52gnéIyereti jog ötven évig áĺl fenn.
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Biľŕoltbaadás

J9-A Tulajdonos kötelezettséget vá||a| arra, hogy az ingat|anrésa az é,píj|et vonatkoásában kiadot{jogerős haszná|atbavételi engedély kéz|lezvéte|étő| számitoĺ 30 napon belül nlegnyiĹja és átadja kiiz-
|lasznáLat és gyalogosforga tom cé|jár a.

Vcgyes rendclkezósck

?0.Szerződő feiek kijclcntit hory a Tu|ajdonos bclftildön bejegyzeLĹ ga:z<Jas,ägi ĺ'áruaság, a Használójogi szemé|yíségrĺ közigazgatási szerv, így ingattanszprzési es tig:yletktjtési kélességĺlk-sem kizárla,
sem korlátozva nincs.

z1 J2|ey megáL|apodást a Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefoárosi onkormányzat Képviselő-
testtilętének VárosgazdáIkodłási ésPénzugyiBizoĹtsága [.'.] számú határozatáva| jővähagyta.

2f.A je|en megállapodasban nem szabá|yornttkérdésekben a Ptk. ľendetkezési aziľányadók.

23.Szęrződő felek jelen megállapodás szerkesztésével, valamint a Fötdhiv ata|hoz tőrténő benyrijtásá-
val, a Ířildhivatali eljárásban való képvise|etÍik ellátásával a Georgi _ FöIdvári _ oláh Ügyvédi Iľodát
(ugyinĺéző: Dr. Földvĺíri Attila tigľéd; l055 Budapest Szęnt István krt. 15. Iv/f.), il|etőläg Dľ. BáIint
Tibor Ügyvédi Irodát (ugyinténi Dr. Bálint ľiboi ĺigyved,7052 Budapest, Régi posta utca lZ.I/3,)
bízzákmeg.

ZL.A.jelen megáIlapodással összefiiggésben felmerülő iigyvédi ktiltségeiket a felek saját oldalukon
viselik, míg az ingatlan-nyilvántartási eljaĺási költség, a iiltoz*i vźmaJzelkészítéséneŕ dija a Tulaj-
donost terheli.

25.Ię|en hét oldalból álló megállapodást a szerzőđő felek elolvasás és értęlmezés után, mint akaratuk-
kal mindenben eg,ezőt_képviseleti jogosultságuk igazo|ásamellett_ helybenhagyólag aláíľjak.

Budapest, 20 16. l:',.i1.

Budapest Főváľos VItr. kerĺilet
Józsefľárosi onkormányzat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgármester

HasznáIó

Jogi szempontbóI ellenjeg;izem:
Danada-Rimán Edina

jegyzćl
nevében és megbízásából

dr. Mészáĺ Erika
aĺjegr-o

Fedezetetnem igényel.
P énzi: gy ileg eL|enj egĺ zem:

Páris Gyulríné
p énziigý ťigy o s ztźiyv ezstő

Corvin Saľok Kft.
képviseletében eljár: ..........

Tulajdonos

EIIe4ie5łzem:

iiryvéd

ĺigĺvéd

/Ů7-'
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2. sz. melléklet
a 7]0/20]6. (WI.04.) sz. VPB határozat melléklete
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szERzóDEsÁľnulłÁzÁsl MEGÁLLÁPoDÁS

(a továbbiakban:,Jvíegállapodás.), amely létejött

gq^r.esyal a Budapest Főváľos VItr. kerület Józsefvárosi Önkoľmányzat (székhelye:
1082 Budapest Baross u. 63-67.; ađószźma: 15508009-2a2; képviseiJár' rocsis Metépplglármester) mint szeizödésben maradó fel 6ouĺuĹiulŁo'' 

_ 

'.vm. kerĺlletĺonkoľmányzať')

másrészrő] a BKK Budapesŕĺ Közlekedési Ktizpont Zá,rtköríÍen MűködőReszvénýáľsaság c'é99ll 10.t5 Budapest, Rum6ach s"uotyJn 
-- 

.,' 19-21.,cégsegyzékszáĺĺ: 01-10-046840, adószám: 
. 
23028966444, csopo-läonosító szám:

17.,|8.1372-544, kęüseli: Horváfh Jĺános gazdasági vezéngazgató-helyéttes és dľ. sas ÁnanísIÁszló jog;ligazgató együttesen) mint szerződésből kilépő ĺel ĺtvtui'tu.ĺ. ,ľŘ."i
harĺradrészről a Buđatrest KôzÚtt ZÁĺlkiirűen Múkiiđő Rćszvénytá-rsaság (székhely: 1 l ĺ 5Buđapest, Bánk bán u. 8-t2., cn,g1egyzékszźĺl:: 0t-10-047l6ą, aaoszĺmi iisoĺzgą-}.ąl,
|é,p":...]i: .Dr. Álmássy ś9*-"l-ľämas vezéngazgató) mint szerzödé'te_ telepo ľel(továbbiakban:,,Budapest Közút")

továbbiakban egyenkéd ,'EéI'', együttesen pedig-,,Felek'' kôzö1t, azalábbí fęltetetek meĺlett:

'. 1ł.- |9l9t ĺögzĺtik, hogy a BKĘ mint bérbeadó és a VIII' kerĺĺteti Önkorm ályzat, miĺt
béľIő kc'zött 2012. december 20. n.apján bérleti szeĺződés jcitt létre a berieĺ sze.zoaes 1.számú mellékletében megjelölt parkolójegy-kiadó automaták be'be ad.ĺ,u táĺgybarl (a
továbbiakban:,,Bérleti szerződés'').

2. Á Főváĺosi Közgyűlés 33/2oL6. (.27.) és 35ĺ2016. Q.27.) számÍl hatfuozztaiérte]ąében
2016. ápľítis l. 

"T]1t9l- 
a Budapest Közút látja d . ú;.gy*"*zäg he|yl

önkormąnyzatairól szĺĺIó 2o|1,. évlclxxxDĹ tôľény ioĺe. E.u * łr]ĺłřj uřoae.",
vaĺarnint a k<izúti közlekedéstól szóló 1988. évi I. tiíwény 9/ň. E 1z; te"r<j)áese szeriĺĺ
váľakozási (parkotási) közszoĺgáltatás biztosĺtását.

3. A fentiehe tekintettel Felek megedpiÜs. hoqĺ.20|6.ápri1is l. napjálól a BKK kilépBéĺ|ai szłĺződéoböi és łelľéb.e;.;ňt-ueńsaáó, a ľuĄest Közíiŕi'ép ĺe a Bérleti
szeľződésbe. VIII. kerĺileti Önkorrrilĺnyzłĺ kijelenti, Ílogy a szerzÄdésátiriházłáshoz jeien
Męgállapqđas aláíi:ísávaĺ hozzájáĺi|.

4. Felęk. Ęjelentik' hogy a Bá{eti s7eĺző--dés szerĺnti tartalomma! a Budapest Közutat
ľ:g''Í{.':ľdľ9n :oeoą és-teÍhelik mindazon kötelezcťtségelg *dy#; BKK-I avr'lt. kęriileti.Onkormányzatta] śzęprb.en a Berteti szeľződes ďapján megiltették és
t€,rhelték

5. A BKK es a VIII. kerüieti^onkormłányat kíjelentit hogy 2016' märcius 3I- napjáig aBérleti szerzÄdéssel ŕjsszęfiĘgésbęs egym.ással těIjes ťörĺietr elszámoltaŁ a Bérleti
szerződ6séI összetĺggésben eg1mrłssal szęmben további függökövetele'ĺ* o". á1l fenn

6. ]ele1 Megállapodrásban foglaltakat a .Felek 2016' április t, napjára visszamenőIeges
haúállyď alka7mazzźA<

' .//
ĺ..,ĹÍu7/

ż; ,'-
'ĺĺ
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7. .Ą Budapest Közút részéról kapcsolattaľtźsra kijelöIt szeméĺy:
Név: dr. Komáromi Endrc közlekedési igazgatő
Telefon: +36 30'174 1200
Emąii cím: Endre.Komaĺomi@budapestkozuĹhu
I.€ýelezé,si cím: 1 1 1 5 Budapest, Bánk ban u. 8-1 2.

8' Jelen Meg{llapoQrásban nęm szabályozoÍt kéĺdésekbe.n a Polgári Törvénykönyvról szóló
2013. évi v. törveĺry - kiilönösen annak a szei-zödésábl'házásra vonatkozó - ľendelkezéseit
tekiĺtik iľanyadónak.

9- Jelen MegáIlapodás hét (7) eredeti példányban készĺilt, amelybőt két példány a Budapest
Fövĺłros VJ]I. kerÍilet Józsefvárosi Önkormĺĺn)rzatot , két péld'íny a BKK-t és három
példariy é Budąpest Közutat illet.

Felek a jeleĺr Megfliapodást elolvasás es értelmezés 6án., miĺt az akaraťukka] mindenben
egyezöt, jóváhagyólag és saját kezűleg ÍÍiák a]á.

Budapest,l0l6....;..,............ Budapest" 2016............

BqśapesťFőváros VIII. keľĺileti
Önkoľmányzat
Kocsis Maté polgármester

szeľződésbeĺi maĺadó fel

Budapest,2016. 06.10.

BKK Budapesti KŕizlekedésĹ Kôzpolt Zrt'
Horváth János

gazdasźl'ý,ł ezéngazgató-'helyeíes és
'dr. Sas Anđnłs tászló

jo pj igazgató együÍüesen
szerzőđé5böl kilépő fél

KoméITmás
vezé.ĺgązgaý

szeľzôaéspetbęlé.pő'f,él

c'i:r,


