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Jelenlévő meghívottak: Danada-Rimán E,dina jegłző, dr. Kovács Gabľĺella aljegző, dr.
Balla Kataľń a Jegłzői Kąbinet vezetője, dr. Dabasi Anita onkormdnyzati főtaruźcsadó,
Páľis Gyu|áné a Pénziigłt Ügłosztály vezetője, dr. Kecskeméti Lárszliő a Gazdállradasi

Üg,,,s,taly vezető-helyeí",", d,. Bojsza Kľisztina a Humónszolgóltatósi Ügłosztály
věžetőie, Bajusz Feľenc a Közterület-felügłeleti ÜgłosztóIy vezetője, dr. Galambos Eszter a

Jogi iroda iezetője, Bodnáľ Gabľielta a Szervezési és Képviselői Irodą vezetője, l$.{ńtraháni

ĺuár a Személyügłi lroda vezetője, Teszársz Káľoly tąnácsadó, dr. Juhaľos RĺóbeľÚ

tąnácsadó, dľ. Kőszegĺ János tandcsadó, Csete Zoltán a Rév? Zrt. mb. cégvezetője, Rlácz

Edina a Józsefvarosi kazdsségi Házak Nonprofit Ęft. képviseletében, Kovács ottő a Kisfalu

Kft. vaglongazdáltadási igazgatója, dr. Giiľcsiĺs Mĺínika a Kisfaĺu Kft. irodavezetője,

úaľkĺĎ Tímea a Kisfaĺu Kft. irodavezetője, Jurkovics István a Kisfaĺu Ęft. irodovezetője,

Szerecz Glória a Kisfalu Ęft. irodavezető-helyettese

Soós Gyiiľry
Kĺiszonti a ńegielenteket a Blz:ottság 20. rendes tilésén. MegďIapítja, hogy aBizottság 13

főve| hataľo'utkép".. Ismeľteti a napirenđet, majd szavazisra bocsátja az alábbi napirendi

javaslatot:



Napirend

1'. Záł.rt ülés keľetében tárgyaland ó előterj es ztés ek
(ír dsbeli előterj eszté s)

1. Javaslat a Corvin Sétány Progĺam keretén beliil bérleti jogviszony cseľelakással

tcjrténő megváltásáľa
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

2. Javaslat a Corvin Sétany Program keretén belül bérleti jogviszony cserelakással
történő megváltasara
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

3. Javaslat a Corvin Sétány Progľam keľetén belüt bérleti jogviszony csereiakással

történő megváltasaĺa
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

4. Javaslat a Corvin Sétany Program keretén belül bérleti jogviszony cserelakássď

töľténő megváltásaľa
Előterjesztő: Csete Zoltón - ą Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

5. Javaslat a Corvin Sétany Progĺam keretén beltil elővasaľlási jogról való lemondásra
Eĺőterjesztő: Csete Zoltón - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

6. A Budapest, VIII. keľület, Puskin utca szálm a|attí ingatlanľa

vonatkozó elővásarlási jogról való lemondĺás
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gązdálkoddsi ÜgłosztáIy vezetője

7. Javaslat ,,Adásvételi keretszerzőđés keľetében egyenruha és egyéb tartozékok

beszetzése eseti megrendelések alapjtn" tárgyit közbeszerzési eljarás eredményének

me gźůIapitźlsĺĺra (P OTKEZBE S ITES )
Előterjesztő: Dr. Balla Kątąĺin - a Jeglzői Kabinet vezetője

8. Javaslat fakafta.r kapcsolatos káľtérítési igények e|bíréiźsáĺa (2 db)

(PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Ács Péter _ a Józsefvórosi Vdrosüzemeltetési Sz9lgálat igazgatoja

9. Javaslat útká:ĺal kapcsolatos kríľtérítési igény elbíľálasĺĺra (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Ács Péter _ a Józsefvórosi Vóľosüzemeltetési Szolgálat igazgatója

10. Javaslat Budapest VIII. keľiilet Szeszgyźn utca meghosszabbítás kiépítésének
előkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláľa (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kovócs Gabriellą - aljegző

2. G azdáikodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - üglosztólyvezető
(írásb eli előt erj es zt é ý

Kö zteriilet.haszntlati kérelmek elbít źůasa

Javaslat az Uj Telęki térí Piac területén lévő G7 iizlethelyiség bérlői kérelmének
elbírálásara
Tulajdonosihozzájału|ás Budapest VIII. keriilet Diószegi és Delej utcákbaĺr tervezett

közterületi munkálatokhoz
Tulajdonosihozzájfuulás Budapest VIII. keľĹilet Leonardo da Vinci utcában leágaző
gtne\osztő v ezeték építés közterĹileti munkáihoz

1.

z.

nJ.

4.



3. Kisfalu Kft.
Előterjeszĺő: Kovócs ottó - vagyongazdóĺkodási igazgaló
(ír ás b eli eĺőterj esztés)

1. A Budapest VIII., Kiss József u. 12. szám alatti pinceszinti, 34697/0lN2 helyrajzi
számu,hatáłozoÍt időrę szóló bérleti joggal terhelt egyéb helyiség elidegenítése

f. Javaslat gépkocsi-beálló bérbęadásaľa (3 db)
3. Török-Szabó Erzsébet egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĹilet,

Dobozi u.7-9. szarn alatti tires, önkormiĺnyzati tulajdonú nem lakás céiú helyiségre
4. Székely Zo|tźn György egyéni vallalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIiI.

kerület, Somogyi Béla u. 19. sztm alatti tiľes, önkoľmányzati tulajđonú nem lakás célú
helyiségĺe

5. 

- 

magénszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII' kerĹilet,
Vajdahunyađu.23. szćlm alatti üres <jnkormányzati tulajdonú pinceszinti taroló-rekesz
vonatkozásában

6. Javaslat a Budapest VIII., Rfüóczi tlt 75. sztn ďatii iires nem lakás cé|jaĺa szolgá|ő
helyiség bérbeadásara vonatkozó páIyźnat eredményének megállap ításźtra

4. Egyebek
(írósbeli előterj e sztés)

1. Javaslat aI16/Atömbre vonatkozó tervezési szeruodés megkötésére
ElőteĘesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ügłosztóly
vezetője

2. Javaslat a ,,Nyári diákmunka'' elnevezésű központi munkaerő-piaci programban való
részvétel támogatasára és a foglďkoáatas feltételeinek biztosításĺára (SÜRGOSSÉG,
potrÉzBESÍTÉs)
Előterjesztő: Danada-Rimón Edina - jegłző

3. Javaslat Budapesti .Rendőľ-fokapilarryságga| kötendő adományozćsi szerződés
megkötésére (SURGoSSEG, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Soós Gyłirry
Megál1apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság az a|ttbbi napiľendet
elfogadta:

673ĺ2015. (vI.29.) sz. Yáľosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazđálkodási és Pénzügyi Bízottság azaläbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

L. Zárt iilés keretéb en tárgy alandĺó előterj esztések
(ír ásb eI i e lőteĘ e szt é s)



1. Javas1at a Corvin Sétány Program keretén belül béľleti jogviszony cseľelakással

történo megvá|tására
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Javaslat a Corvin Sétany Program keretén beltĺl bérleti jogviszony cserelakással

történő megváltásara
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév8 Zrt. mb, cégvezetője

Javas1at a Corvin Sétany Pľogĺam keretén beltil b&Ieti jogviszony cserelakással

történő megváltásara
Előter1esztő: Csete Zoltón - a Rév8 Zrt. mb. cégvezeĺője

Javaslat a Corvin Sétány Progľam keretén beliil béľleti jogviszony cserelakással

töľténő megváltásara
Előterjesztő: Csete ZoItón - a Rév? Zrt. mb- cégvezetője

Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásarlasi jogľól való lemondásra

Előterjesztő: Csete Zoltón - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

A Budapest, VIII. kerĹilet, Puskin utcu e szárn alaÍti ingatlarľa

vonatkozó elővásárlási jogľól való lemondás
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ a GazdáIkoddsi Ügłosztály vezetője

7. Javaslat ,,Adásvételi keretszeľződés keretében egyenľuha és egyéb tartozékok

beszetzése eseti megrendelések alapjźnť, targyú közbeszęrzési eljarás eľedményének

megállapításáľa (PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Balla Katalin - a Jegyzői Kabinet vezetője

8. Javaslat fakánal kapcsolatos káĺtérítési igények e|bírá'Lásfua a db)

(porrÉzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvórosi Vdrosüzemeĺtetési Sz9lgál.ąt igazgatója

9. Javaslat útkáľral kapcsolatos kártérítési igény elbíľáĺásźna(PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgáĺat igazgatója

10. Javasíat Budapest VIII. keľület Szeszgyźn utca meghosszabbítás kiépítésének

előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalaĺa (PoTKEZBES ITES)
Előterjesztő: Dľ. Kovács Gabriella - aljegyző

2. G azdáikodási t) gyo sztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - tigłosztdlyvezető
(írásbeli előterj eszté s)

1. KözteľĹilet-lnszntiati kéľelmek elbírďása
2. Javaslat az Uj Teleki téľi Piac teľtiletén |évő G7 tizlethelyiség bérlői kérelmének

elbitźůásźĺa
3. TulajdonosiÍtorzájáĺu|ás Buđapest VIII. keľiĺlęt Diószegi és Delej utcákban tęwezett

közterületi munkálatokhoz
4. Tulajđonosi hozzájźnllás Budapest VIII. kerĺilet Leonaľdo da Vinci utcában |etąaző

gćze|osztő v ezeték építés kĺizteruleti munkáihoz

3. Kisfalu Kft.
Eĺőterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodási igazgató
(ír ásb el i előterj e sztěs)

1. A Budapest VIII., Kiss József .,,l. 12. szćľľl alatti pinceszinti, 34697l0lM2he|ytajzi
sztmÍĺ,iatáĺozottidőre szóló bérleti joggď teľhelt egyéb heIyiség elidegenítése

2. Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásaľa (3 db)

ô.

2.

aJ.

4.

5.

6.



3. Törcjk-Szabó Erzsébet egyéni vá||a|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Dobozi u.7-9, szám a|atti tiľes, önkormá'nyzati tulajdonú nem lakás célú heiyiségre

4. Székety Zo|ttn György egyéni vallalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kertilet, Somogyi Béla u' |9. szttm alatti tires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségľe

5. 

- 

magźnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet,

Vajdahunyad u. f3. szátm alatti tires önkoľmźnyzati tulajdonú pinceszinti taroló-rekesz
vonatkozásában

6. Javaslat a Budapest VIII., Rakó czi ilt 75. szźm alatti ĺjľes nem lakás cé|jara szolgáló
helyiség bérbeadására vonatkozó pá|yázat eredményének megĺĺllapítźsáĺa

4. Egyebek
(ír ós b eli e l ő terj es zté s)

1. Javaslat a IL6lAtömbre vonatkozó tervezési szerzodés megkötésére
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ugłosztóly
vezetője

2. Javaslat a ,,Nyári diakmunkď' elnevezésű központi munkaerő-píaci programban való
részvétel támogatěstra és a foglalkoztatás feltételęinek biztosítźsáła (SURGOSSÉG,
porrÉzgEsÍTÉS) .

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegłző
3. Javaslat Budapesti .Rendőr-főkapiüányságga] kötendő adományozási szerzőđés

megkötésére (SURGOSSEG, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mĺźté - polgáľmester

L. zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(írásb eli előterj esztés)

A napirendi blokk tdrglalása zóĺ ĺłlés keretében t?)rtént az M?jtv. 46.s Q) bekezďése

értelmében^ A napírendi blokk tórgłalúsa sorún elhangzottakat és a meghozott 674/2015.
(VI.29.) sz. WB hatdľozatot a aźrt iilésről késziilÍ jeglzőkönyv tartalmazx,a.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keľeté1belĺil béľleti jogviszony
cseľelakással tiirténő megváltásáľa ZART ULES
Előterjesztő: Csete Zoltdn - ą Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tdrgyaldsa zdľt iilés keretében ttirtént az Mötv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend túrgłalđsa sordn elhangzottakat és a meghozott 675/2015. (VI.29.) sz. WB

haűtrozatot a zőrt üIésrtÍl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.



Napiľend t.2. pontja: Javaslat a Cor.vin Sétány Program keľetén- belül bérleti jogviszony
cseľelakással ttĺrténő megváltásáľa zĺPtľ ÜI,És
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

A napiľend tđrgyalása zdrt iilés keretében tt)rtěnt az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tórgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 676/2015. (W.29.) sz WB

hatdrozatot a zórt iłlésrdl késziik jegyzőkönyv furtalmazi,a

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam keľeté1belül bérleti jogviszony
cserelakással töľténő megváltásáľa ZART ULES
Előterjesztő: Csete Zoltón - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tdrgyallźsa zdrt iilés keretében tijrtént az Miitv. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend tdrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 677/2015. (VI.29.) sz. WB

hatdrozatot a aźrt iilésrdl késztłlt jegyzőkönyv tartalmazza-

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam kereté1belül bérleti jogviszony
cseľelakással tiirténő megváltásáľa ZART ULES
EĺőteĘesztő: Csete Zoltán - ą Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tdrgyaldsa zdrt iilés keretében tłjrtént az Mijtv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalúsa sordn elhangzottakat és a megho7ott 678/2015. (W.29.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt íilésrőI kěszült jeglzőkönyv tartalmaua.

Napiľend 1.5. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keľetén belül elővásáľlási

;ogľol való lemóndásľa Z^RT tjI,És
Előterjesztő: Csete Zoltón - a Rév9 Zrt, mb. cégvezetője

A napirend túrglaldsa zórt iilés keretében tijľtént az Mön. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalđsa sordn elhangzottakaÍ és a meghozott 679/2015. (VI.29.) sL WB

hatdrozatot a zdrt ĺilésľdl késziilt jegłzőki)nyv tartalmazza

Napirend 1.6. pontja: A Budapest, VIII. keľtilet, Puskin utcĘJ)szám alatti
ingatlanľa vonatkozó elővásáľIási jogról valĺí lemondás ZART ULES
Előterjesztő: Dľ. Hencz Adrienn - ą Gazdóllaůźsi Ugłosztály vezetője

A napirend tdrgyalđsa zdrt íilés keretében tiirtént az Mötý. 46.s (2) bekezdése értelmébeń. A
napirend tdrgłalđsa sorón elhangzottakat és a meghozott 680/2015. (W.29.) sz WB

hatdľozatot a zdrt ülésről késziilt jegyzdkönyv tartalmazza

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat,,Adásvételi keľetszerződés keretében egyenľuha és egyéb

tartozékok beszerzése eseti megrendelések alapján'' tárgyÍ: közbeszerzési eljáľás
eľedményének megállapítálsára zÁRT t.ILEs
Előteľjesztő: Dr. Balla Katalin - a Jeg,lzői Kabinet vezetője



A naptrend tórgyaldsa ruźrt iilés keľetében történt az Mijtu. 46.s (2) bekezděse értelměben. A
napirend tdrgyalósa sorún elltangzottakat és a megllozott 681/2015. (VI.29.) sz. WB

lntdrozatot a uźrt iilésrdl késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napiľenĺl 1.8. pontja: Javaslat fakáľľal kapcsolatĺrs káľtéľítési igények elbíľálásáľa
(2 db) ZÁnľ ÜI,rs
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefvárosi Vórosüzemeltetési Szolgdlat igazgatója

A napirend tdrgyaldsa zdrt ülés keretében történt az Mt;tv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalúsa sorón elhangzottakat és a meghozott 682/2015. (W.29.) sz. WB

Itatórozatot a zlźrt íilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 1.9. pontja: Javaslat útkárral kapcsolatos káľtérítési igény elbíráiására
ZART ULES

Előterjesztő: Ács Péter _ a Józsefvórosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója

A napirend tdrglaldsa zdrt iilés keretében ttirtént az Mtin. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgltaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 683/2015. (V1.29.) sz. WB

hatdrozatot a zúrt íilésrőI késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napiľend 1.I.0. pontja: Javaslat Budapest YIII. keriilet Szeszgyátľ utca meghosszabbítás
kiépítésének előkészítésével kapcso|atos diintések meghozata|ára ZÁRT trĺ,És
Előterjesztő: Dr. Kovócs Gabriellą_ aljegző

A napirend tdrgyalósa zúrt tilés keretében ttirtént az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tórgłalósa sorón elhangzottakat és a meghozott 684/2015. (W.29.) s?, WB

hatdrozatot a zdrt iilésről késziłlt jegyzőkiinyv taľtalmazzu

2. G azdá|kodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dľ. Hencz Adrienn - ügłosztályvezető
(írásb eli előterj esztés)

Soĺós Gyiiľry
Kĺilön téltgya|źlsra tesz javaslatot a 2.I. napirendi pont tekintetében,valamint 2.2. napirendi
pont tekintetében. Ktilön téngyalźsra további javaslat nincs, a blokkban maĺadt napiĺendi
pontok egyĹittes vitáját megnýtją |ezĄa, Szavazésra bocsźń1a az ďábbi hatźrozati
javaslatokat:

Napiľend 2.1. pontja: Kłizteľiilet.használati kéľelmek elbírálása

A napirend 2.|.pont1áú kĺiliĺn táľryalásra kikéľték.

Napiľend 2.2, pontja: Javaslat az aj Teleki téľi Piac terůiletén lévő G7 tizlethelyiség
b é:r|ői kérelmének elbíľálásá ľa

A napĺrend 2.2. pontjátt küIön tárgya|ásra kikéľték.



Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás Budapest VIII. kerület Diószegi és Delej
utcákban terv ezett közterĺileti munkálatokhoz

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt,

1. hogy tulajdonosi hozzájfuu\ását adja _ az ELMrU HáLózati Kft. megbízása a|apjtn _ a
GTF Elęktromos Tervező Fová|Ia|koző Kft. által, Buclapest ViII. kerĹilet Diószegi
Sámuel utcában (fusz.: 35903) és a Delej utcában (hĺsz.: 38690) tęrvezętr 10 kV-os
ťoldkábel rendezési és 10 kV-os ftjldkábel létesítési munkákhoz, az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźljźmlás a beruhćnőt (építÍetót) nem mentesíti az

építéshez sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése
alól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájćnilást a vonatkozó renđelet (I9lI994. ry'31.) KIryM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteri
Hivatď Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni,
és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell taÍtani,

c. felhagyott, bontott kábe| a Íiildben nem maľadhat,

d. kötelezi a kivitelęzőt a Diószegi Sámuel utca és Delej utca és jfudaszakasz

bontasi heIyek rétegrendjének megfelelő minőségben történő helyľeállításaĺa,
melyre abenlhźľ'ó és kivitelező kozösen 5 év gaľanciźĺvál|a|:

da) útbuĺkolat helyreĺállítasźnźi a kopóréteget az úttest teljes szélességében,

|e ga|źhb az útte st szél e s s égével me ge gyező ho s szon kell új raasz faĺtozru,

db) az aszfaltbwko|atű jardtkat a tervezett rétegrendben és szegéiy javítassal kell
helyreállítani, majd teljes széIességĹikben új aszfaltbuľkolattal kell ellátni,

dc) a zöIdsávban, \dE! egyéb ftildfelĹilęteken az ercđeti szintíĺ és tďajminőségű
feltöltéseket el kell végezĺn, a tönkrement nĺivényzetet pótolni ke1l,

dd) az építés sorĺĺn megsemmisiilt burkolati jeleket taľtós kivitelben helyre kell
á|litani,

e. az eĺgeđé7yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészĹiltéro| a közterület
tulaj dono sát írásban értesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzájáľulĺás csak az engeđélyező szeľvek, szakÍratóságok
előínĺsđnak maradéktalan betartástxal, a döntés napjźńőlr számított l évig
érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatźrido: 20 1 5. június 29.

2. felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy azELNĺJJ Hźiőzatí Kft. ĺíttal a villamos energiaról szóló
2OO7. évi LX)GVI. törvény 123. s (3a) bekezdése ďapjan megkiildött megállapodást



az l. poĺtban meghatarozotĹkozteruleti munkákĺa vonatkozóaÍL, aZ 1. pontban foglalt
feltételek szerint íria a|á.

Felelős: polgármester
Hataridő: a megállapodás tervezet megktilđését követő 8. nap

Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIil. keľiilet Leonardo da
Vinci utcában |eágaző gáue|osztő vezeték építés közterĺileti munkáihoz

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dtint, hogy tulajdoĺosihozztljttulástú adja a
Mobilterv 2000 Kft. megbízźsa a|apjźn a MULTI K-ft. részére, a Buđapest VIII. kerĹilet
Leonarđo da Vinci utca 39. szám a|atti ingatlan _ a Corvin Sétany Program keretében létesülő
Il9/B jeltĺ tomb _ géze||átźtsát biĺosító kisnyomású (etąaző gźľelosńő vezeték építési
munkáihoz 

' 
az alźtbbi feltételekkel és kikötésękkel:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulás a beruhtaót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szak.hatősźęi és hatósági engeđélyek beszerzése alól,

b. a beruhĺízónak (építtetőnek) a kozűtkezęIói és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájfua|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
męllékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiigyi Irodájától eló,zetesen meg kell kérni, és az abbarl
foglaltakat maĺađéktalanul be kell taÍtz;llj.,

c. kötelezi a kivitetezőt az érintett út- és jáľdaszakasz brľkolatĺínak megfelelő
minőségben történő helyetilítátsara, melyre a benÍláz-o és kivitelező közösen 5 év
garanciát vállal,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyreallítás) elkésziiltéről a köaeľület tulajdonosát
írásbaĺr éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi Ílozzajaĺu|ás csak az engeďé|yező szervek, szakhatósagok
előírásainak maradéktďan bętaĺtźtsával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes'

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2015. június 29.

Soós Gyiĺrgy
Megáů|apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartóZftodás szavazatta\ a BizoÍtság az a|ábbi
hatźĺ ozatokat elfo gadta:

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájárulás Budapest YIII. keľĺilet Diószegi és Delej
utcákban terv ezett ktizterületi munkálatokhoz

685120Í5. (vI.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizoútság határozata
(ĺ.3 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattaL)
(ľematiĺrai blokkban tĺjrtént a szavazós.)



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1. hogy tutajđonosi hozzáj źrulástÍ. adja - azELMI] HáIőzatí Kft. megbízása alapján - a
GTF Elektľomos Tervező Fővá||alkozó Kft. által, Budapest VIII. kertilet Diószegi
Sámuel utcában (hĺsz.: 35903) és a Delej utcában (hĺsz.: 38690) teÍvezett 10 kV-os
ft'ldkábel rendezési és 10 kV-os foldkábel létesítési mutlktů<hoz, az alábbi
feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen nrlajdonosi hozzájátu|ás a beruházót (építtet{5Ĺ) nem menĹesíti ,łz építésltez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beľuházónak (építtetőnek) a koztftkeze|ői és munkakęzdési (burkolatbontási)
l.nzzájáĺulźlst a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.3i.) KITVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerÍilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosáály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kelt kérni, és az abban
foglaltakat maradéktďanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a fijldben nem maradhat,

d. köteIezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utca és Delej utca és jaľdaszakasz bontási
helyek rétegrenđjének megfelelő minőségben történő helyreállításarą melyre a
benlháző és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:

da) útburkolat helyľealIításánál a kopóréteget az úttest teljes szélességében,

l e galább az,tfttest s zéles sé gével me ge gyező ho s szon kel l új raasz fa|tozĺli,

db) az aszfa\tburkolatu jáľdakat a tewezeÍt rétegrendben és szegély javítássď kell
helyreállítani, majd teljes szélességtikben új aszfaltbuľkolattal kell ellátni,

dc) a zöldsávbźill vagy egyéb ťoldfelületeken az eľedeti szintiĺ és talajminőségű
feltoltéseket el kell végezĺn, a t<jnkremęnt ntivényzetet pótolni kell,

ee) az építés sorĺín megsemmisült buľkolati jeleket taľtós kivitelben helyľe kell
á|Iítari,

ę. az engedé|yes köteles a munkfü (helyľeállítas) elkészĹiltéľől a köáeriilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźljtĺ'l:lrtts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírasainak maľadéktalanbeártźĺsźnal, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatríridő: 2015. június 29.

2. felkéń a polgármesteľt, hogy azEL}y'JŰ HźůőzatíKft. altal a villamos eneľgiáról szóló
2007. évi LX)O(W. törvény 123. $ (3a) bekezdése ďapjan megküldött megallapodást
az 1. pontban meghatáľozott kĺjzteľÍileti munkákravonatkozóan2 az 1. pontban foglalt
feltételek szerint ína a|á.

Felelős: polgármester
Hatariđó: a megallapodas tervezet megkĺildését követő 8. nap



Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. keľü|et Leonardo da
Vinci utcában |eágaző gáze|osztő v ezeték építés ktizterĺileti munkáihoz

68612015. (v|.fg.) sz. Váľosgazdálkođási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taĺĺózkodás szavazatta|)
(ľemuĺikni blokkbun ĹÓrĺénĺ a szavazús.)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosihozzttjárulását aď1a a
Mobilterv 2000 Kft. megbizása alapjtn a MULTI Kft. részéľe, a Budapest VIII. kerĹilet
Leonardo da Vinci utca 39. sztlm a|atti ingatlan - a Corvin Sétány Progĺam keretében létesülő
1l9/B jelrí ttĺmb _ gtnelIátasát biztosító kisnyomási:' |eéryaző gáze|osztő vezeték építési
munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel :

a. jelen tulajđonosi hozzajáruIás a beruházőt (építtetőQ nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakJratósági és hatósĘi engedélyek beszerzése aIól,

b. a beľuhazónak (építtetőnek) a közűtkeze}'ői és munkakezdési (burkolatbonüási)
hozz,ájáru|źtst a vonatkozó rendelet (1'911994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Buđapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági TJgyosztá|y Építésĺigý LrođájatóI előzetęsęn meg kell kémi, és az abban
foglaltakat marađéktďanul be kell taľtani,

c. kötelęzi a kivitelezőt az érintett út- és jáľdaszakasz burkolatanak megfelelő
minőségben történő heýeallításárą melyľe a benlházó és kivitelező közösen 5 év
garunciátváL|a|,

d. az engeďéIyes köteles a munkiák (helyreallítás) elkészültérőI a közteľület tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzajárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előíľlásainak maradéktďan betartiásával, a döntés napjátót szátmitott 1 évig érvényes'

Felelős : polglírmester
Hatfuiđó: 20 1 5. június 29.

Napirend 2. 1. pontj a : Ktizteriile t-haszná|ati kérelmek elbíľálása

Soĺís Gytirry
A napiľendi pont vitájätmegnyitją megadja aszőt Vöľös Tamas képviselőnek.

Viirłis Tamás
Az egyik csak kéľés lenne a V2-es Nem Adom FelAlapÍtvźnpál, terrnészetesen akceptálható
a kérés, szó sincs róla, hogy probléma leĺtne, csak nem volt pontosan kifejwe, hogy milyen
típusri, tehát magäbarL az előteľjesztés szövegében nem volt kifejtve, hogy miIyen típusú
tevékenységľől lenne szó. Természetesen a csatolt kérelemből ez kideľüIt, semmi pľobléma
nincs vele, csak az egyszerubb źtl'áthatőság érdekében kérnék, hogy ha van vďamilyen
ktilönleges szempont, magźba ahatáĺorat indoklásába is keľülj ön bele.
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Soós Gyiirgy
Me gadj a a szőt dr. Kecskem éti Lászllő G azdtlIko ďási U gyo s ztáI y v ezető -hel yettesnek.

Dr. Kecskeméti László
Az ügyosztály befogadja a javaslatot.

Soós György
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az i-es számú hatćrozati javaslattal kapcsolatban egy észrevétele van, annyit kér, a
Közterület-felügyelet mfüĺjdik ezen kérdések megvďósításában, vagy ezeknek a közterĹilet-
hasznáIatoknak a feliigyeletében mríködik leginkább kone, maĺ ma felig e|ztrta a
Vajdahunyađ utcát a York előtt parkoló teheľautó, kifejezetten balesetveszélyesen' és amikor
arĺa járt és rákérdezett, közölték, hogy nekik kĺjĺerü|ęJ-haszĺáIati engeđélyük van, szertúe az
úttesten nem lehet közterüIet-haszrrálati engedélyük, akkor sem ha elfogađjfü eń. az
előterjesaést. Kéri, hogy erre figyeljenek jobban ođa. Az 5-ös számú hatźnozati javaslattal
kapcsolatban érti, hogy van olyan vezetője az onkormanyzatnak. aki a nemzeti iđentitását a
szexuális toleranciával szembęn...

Soĺós Gyöľgy
Ez egy szakbizottstĺg, itt most ne menjenek bele senkinek semmilyen szexuális identitásába,
maľadjanak a szigoru tényeknél. Ameľľryiben szakmai javaslata van, tegye meg. Megadja a
szót Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Meggyőzódése, hogy a Corvin Sétany ĺagy szabad felületekkel, területekkel rendelkezit a 3

napos LMBT sátorállítĺás betiltása az erősęn a politikai kirekęsztés gyaĺrúját veti fel, és közel
sem sikeľült meggyőzni az előterjesztés éľvanyagának anól, hogy technikailag és

viirosľendezési szempontból bĺĺrminek is útban lesz. Kifejezetten kĺíľos politikai lépésnek
tartja ezt a döntést, még akkor is ha politikai indoklás nincs az e|őterjesztésben. Javasolja,
hogy eď a jövő hęti bizottsági ülésére hozza' vissza ,Újra az előteľjesztő. Szerinte teljesen
fölösleges egy ilyen politikai előíté|eftőI sző|ő éĺhďl|źľ;t az onkormĺányzat nyakálba ńntani,
van elég bďhé e nétkiil is. Amennyiben visszavonásľa nem kerĹil sor, akkor javaslatonkénti

szavazástkér.

Soĺós Gyiiľgy
Külon szavazástateszi feIajavaslatot. Megadja aszőtVöľös Tamás képviselőnek.

Viirös Tamás
Egy előterjesztésből miért hoznak politikai döntést, még nem szavaztak róla egyébkéĺlt, đe az
amit képviselőtaľsa elmondott, az nettő politikai taľtalom voit, szó nem volt aľról, hogy
elfeľnek, nem férnek el. Aĺĺól szólt, hogy ha azLMBT Szövetség azkét vďami közteľiilet-
foglalast, a Bizottságnak automatikusan el kell utasítani, męrt ha nem, akkor biztos nem

koľszenĺek. Felhívja affa a figyelmét, hogy az ott lévő vendéglátósokkď nem beszélt, de azért

azt el tudja képzeIru, hogy ha péĺuért bérel helýséget, közterĺiletet foglal egy

onkormányzatnál, akkoľ nem biztos, hogy feltétleniil szereti, ha ilyeľ; minimum megosztó
rendezvények a tőszomszédságźhaĺ megrendezésľe kerülnek. Persze lehet, hogy van, aki ezt

é|vezi, de szinte biztos benne, hogy van olyan is, aki kevésbé. A másik, arra szeľetrré felhívni
Komássy képviselő ur figyelmét, hogy az iđevonatkozó közterĺĺlet-hasznosításáról szóló
ľendeletben is benne van, hogy az onkoľmźnyzat amikor díjmentességet ad, elbíľal egy

hatäĺozatot, akkor annak tarta|ma alapjan is d<jnt. Véleménye szerint ez a főrum az, arrli
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ílletékes azt eldönteni, hogy egy rendeménynek helyet ađ-e díjmentesen Vagy sem. Hogy ha
nem hivatottak erre, mert éppen a baloldalnak kedves dolog, akkor szóljon. Valami
automatának képze|i a Bizottság döntéshozatalát, akkor nyugodtan mondja azt, hogy ha az
LMBT Szövetség jön, vagy biztos van még más típusú szetvezet, bedobja a megfelelő
kéľvéný és automatikusan kijĺĺn az igény. Azt gondolja, hogy tudomásul kell venni, hogy ez
egy lllegosztó tevékelrység, igerr, varr olyall állanrpolgáľ, akit ez a tevékelrység zavat, akáĺ
legyen vállalkozó, lakó, nekik is vannak jogaik, éľdekeik, rrreg a gyeľekeikrrek, 1ehet ebbe
bele merrni, nem szeretĺre, itt egy köztertilet-foglalásról van szó, de ezt aBizottságnak el kell
tudni dontenie, és majd el is fogja dtinteni. Es hogy ha Komássy képviselő úrnak más az
álláspontja, akkor máshogy fog szavazni. De nem kötelezo semmilyen rendezvénynek,
hozzáteszi, még egészen eltérő témájú rendezvényeknek sem automatikusan biztosítani a
kcĺzterulet-haszná|atot. A tulajdonos donti el, hogy miĺe ad ki pozitív hatáĺozaÍot, és mire
nem. Ezekről ahatźrozatokról peđig a Bizottság dönt. Volt mĺár olyan rendezvény, amire nem
adtak engedélyt és Komássy képviselőtársa is megszavańa.

Soós Gytiľgy
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az LMBT Szövetségnél lehet, hogy ľosszul olvastą de nem látott díjmentességet, tehát akkor
teljes díjfizetésről beszélnek. Az aszal<ĺnai javaslat, hogy azért nem adjak megaz engedélyt,
mert a ťelállított ľenđezvénysátor akadźl|yozná a zavartalan és biĺonságos gyalogos
forgalmat. Lźĺta ahe|yszínĺajzot, és írja az előterjesńés,hogy haľomszor harom méteres ez a
sátor, ań. szeretné megkérdezni' hány méter széles a Corvin Sétĺny ezena helyen. A 7-es pont
a KREPO Kft. Múzeum utca,Lźltja, hogy a közteľtileten lefotőzotí székekkel, asáďokkal
adtak bę a kérelmet, |źtja, hogy visszamenőleg kérik, aá gondolja, hogy nem feltétlentĺl
kellene lega|izá|ni, hogy visszamenőleg elfogadjĺák ezeket a kitelepüléseket. Az a további
kérdése, hogy harom darab napernyőről is szó van itt a7-es pontban. Ugy emlékszik ez is
felaras, külön megjelent a hatěrozatban, hogy a napernyokét is külön ťĺzetni kell. Azt is
szerctné megkérdezni, hogy miért nem kerüIt be|e azźrazésba.

Soós Gyřiľgy
Megadj a a szőt az e|óterj esztónek.

Dľ. KecskemétiLász|ó
Az maximálisan alátámasztott a kérelemben, hogy ezek az érzékenyíto tevékenységek illetve
a tanácsadás a Corvin Sétanynak pont jóformrín a kellős közepén zaj|ana. Az egyébként
kitelepiilt mĺás vendéglátó ipari egységekből kiáramló lakossági forgalom tekintetében étezte
ú tląy az ĺjgyosztźtly, hogy zavarô körülmény lenne egy ilyen típusú 3 x 3 m-es kiteleptilő
pavilon. Tekintettel arra, hogy pont egy átha|adó forgalmat akadáIyozna ilyen esetben ez a
létesítmény. Komassy képviselő úmak a kérését természetesen az iigyosztály továbbítja a
Közterület-felügyeleti TJgyosztćly részéte és természetesen megvizsgtĺIjćú<, és amennyiben
pozitív döntés szĺiletik, akkor megfelelően haszněija a közteriilet-hasznźiati hozzájárulást.
Jakabfy Tamás képviselő ur kérđéséľe válaszolva, ezek a tudomásulvételek minden esetbęn

kiszám|azásľa keľĹilnek. Tehát a tuđomásul vett időszakaľa vonatkoző könervlet-használati
díj az kiszétmlźľ;ásľa keľiil az adott köZterĹileĹhasznátati k&elmező részére. Jelen esetben a

koztertilet-haszĺá|atl kéĺelmek tekintetébęn megint csak azért van elcsúszás, mert ugye a
tényďlás részben, a kérelmező źita| kéľelmezett dátum szeľepel. A hatźrozati javaslatban

pedig csak is aBizottság által egyébként eldönthető időszakot tudjak beírni. A kettő közotti
kiilönbözet pedig nem más, mint a tudomásul vett köaenilet-használat. Amit pedig ki fognak
szźlmIázni, tekintettel arra, hogy erre nem volt közteniIet-haszná|ati hozzájaru|źsa az adott

személynek.
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Soós Gytirgy
Megađj a a szót Komássy Ákos képvi selőnek.

Komássy Ákos
Ań. prőbtůta leírni, amit Jakabfu képviselő társa is mondott az 5-ĺjs számú hatźtror,ati
javaslattal kapcsolatban, naponta többször jár a Corvín Sétányon, e\ég jól ismeri, mint
bizonyáĺa mindenki, pontosan tudják, hogy egy 9 m,-es rendezvény sátor három napra

kényelmesen elhelyezhető anélkül, hogy akaděiyozná a forgalmat. Ha adott esetben a

kezdeményezo áIÍaI kijelölt pontja a Coľvin Sétany területének nem alkalmas rá, és

egytittműködó hozzájárulást feltétęlez, al<kot gyanitja,hogy ttlvezethető, mint ahogy minden
kezdeményezó rávezethető arra, hogy adott esetben a Corvin Sétany más szegletében
helyezze el hĺáľom napra az ominózus rendezvénysźńrat. Sajnálją hogy ezt kellett szóvźl
terrnie, tekintettel aĺĺa, hogy még itt igazáből az ilyeĺ típusú jó szándékú, más sátor-

elhelyezési területre va|'ő rávezetésnek sem látta semmi jelét. Erurek nagyon erőseĺ az a

politikai źúhaLlása, fiiggetlenül attő|,bizoĺyra nem volt ilyen szźndékaazugyosńźtlynak, mert
köztiszrviseiők nem képviselnek ilyen áIláspontot, hogy a szexuális toleranciaľa való
szoktatásról szóló rendeméný egyébként ne tegye lehętővé. Azt gondolja, hogy ez tarsadalmi
érdek, amelynek a befogadásą akár đíjmentes befogadása is az <jnkormányzat érdeke is és

feielőssége is lenne. Peľsze ebben tudja, hogy nem feltétlenül éľtenek egyet minden
képviselőtarsával.

Soós György
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

Danada.Rimán Edina
Ahogy az előterjesztő is elmondta, a Hivatal minden egyes alkalommal a közteri.ilet

foglalĺísról terjeszti be a szakmai javaslatát. Nem minősítik a rcndezvénynek, egyetlen
rendezvénynek és egyetlen közterĺilet-foglalásnak sem a céIját, továbbĄ az,hogy tesznek egy

szakmai javaslatot, az nem a döntést jelenti. A döntést a Bizottság fogja meghozn| ez á|ta|

nem is monđjrĺk el a véleményĺiket, tehát a szakmai javaslatukat nem is teszik meg az e|őtĹ,

mielőtt aBizottság dĺintene, tehát nem tesznek javaslatot, hogy mas helyszínĺe tęgye, mert ha

akérę|mező a Corvin Sétrányra szeretne menni, akkor ezt fogsák beterjeszteni a Bizottság elé.

Amennyiben a BizoÍIság nemmel fog dönteni, s a keręImező továbbra is szeretté a
rendezvényét vagy a sátrźú fetátlítani, akkor egyĺitt próbáInak új helyszínt keresni. De ez

mindig akéręllmező részérő| egy kezdeményező szerep' nem pedig a Polglírmesteń Hivatal
részéro|.

Soĺis György
Megadja a szőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabł Tamás
Két kérdését ismételné meg, az egŕk, az 5.ös ponttal kapcsolatban az voIt a kérđése, hogy

van-e a Bizottság tagiai közül, vagy a vendégeik köziii, vagy akik a jegyzőkönyvet olvasni

fogj.ák, aki még nem jáľt a Corvin Sétlányon, ez egy három méteres sátoľ a gyalogos forgalmat
akadćůyozzą akkoľ hany méter széles a Corvin Sétány? A másik kérdésę a harom darab

napernyő.

Soĺís Gyłiľgy
Megadj a a szót az eIőterj esztonęk.

LI+



Dr. Kecskeméti Lásztó
Az első kérdésľe avźúaszt centiméterre pontosan nem fudja megadni, nagyságrendileg azon a
területen kb. 25-30 méter. Ha a gyalogos foľgalom affa az irźtĺyta teľelődik, pont arnak a
közepén egy 92-es pavilon elhelyezésre kerül, mint szakmai e|őkészitó iigyosztály
képviseletében el<ĺljáró személy nem tud más javaslatot tenni. Természetesen nęm is
javaslatot, lralreln tényállási eletrret megállapítarri. A Képviselő Úľ nrasođik kérdését kéri
pontosítani.

Soós Gytĺľgy
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A KREPO Kft. a Múzeum utcánál nevesítve lett, hogy kémek három napemyőt is, és úgy
emlékszik, hogy a _most rendelet vagy határozat nem tudja pontosan- szabályozásbarl kiilön
nevesítve van a napemyő, melyre külon foľintot kérnének, és ezt nem Látja az előteľjesztésben
forintosítva.

Soós György
Megadja a szőt az előterj esztőnek.

Dľ. Kecskeméti Lászlĺó
A vendéglátó teraszok esetében ahatfuozatijavaslatban valóban nincs benne az összeg, meľ a
tényállási elemben kerĹil kibontasľa, ott látszik, hogy a szezonĺális értékekľe kerĹilnek m.,-re
lebontva. Jelen esetbenahatáĺozatijavaslatban erről kell dönteni. Nem szerepel ezazosszeg
ebben az esetben, de természetesen a teljes díjfizetés ań,jelenti, hogy ezt az ősszeget is meg
kell Íizetnie a közteľiiLęt-hasznźt|ati hozztĄttĺulásról szóló KET hataľozat szeńnt. Tehát ez,
hogy a tényall:ísi elemben nem szerepel, az nem ail,jelenti, hogy ha a teljes díjfizetéssel a
BizottsĘ hozzájźtu|ást ad, a\<kot az ne kertĺlne klszám|źvźsra. Itt igazźLből' a tényallasi
elemből ez a téte| vďóban kimaradt' de természetesen mível teljes díjfizetésről dönt a
Bizottság,ezéĺtugyarltlgyklsztlIriázásrafogkenilni.

Soós Gyöľgy
Megadja a szőtKomiássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egy hozzćszőIás és egy kéľdés, egyrésú.1 1.000,-Ft-éľt kívĺínja akére|mezó 3 napra felállítani
azt abizonyos sátrat, ami az előteľjesztésbőI is kiderĹil. Tájékoztattá-e a kérelmezöt, ha mźtr

hďlhatták Jegyzó Asszonytól, hogy nincs móđj źlban az iigyosztálynak adott esetben aľľa
ráxezetnj a kérę|męzőt, hogy más helyszínt találjon a Corvin Sétányon belĺil, hogy a
közteriilet-hasná|ati engedély meg nem adását teĺjeszti elő a Bizottsźry számźna.

Soós Gyłiľry
Megadj a a szőt az előteq esztónek.

Dľ. KecskemétiLász|ó
Iegyzo Asszony elmondta azi1gyintézési gyakorlatot, ameđđig nem sziiletik döntés, addig egy
igyosztźly nem mehet elébe a Yáĺosgazdźikodási és Pénzúgyi Bízottság méľlegelési
jogkörébe tartoző döntés tekintetében. Egy tényźlllást írnak, egy szahnai javaslatot tesznek, a
Bizottság ettől eltéľően dönthet. Tennészetesen amerrnyiben az ügyfel a döntést követően
pozitív ' vagy negaÍív döntést hoz, vagy bármilyen témttban megkeľesi az igyosztáIý, akkoľ a
rendelkezésére fo gnak ĺállni.



Soós Gyłirgy
Megadja a szőt Vĺjrös Tamás képviselőnek.

Viiriis Tamás
A^. aZért figyelmébe ajarija Jakabý képviselő úrnak, hogy ha elmegy a Corvin Sétányra,
akkor biztosan tudja, hogy a Corvin Sétany azĺem egy leszállópźÄya, ott utcaburotok vannak,
ftk, azok foglalnak teľületet, vaÍI a szökokút, vannak értékesített részek, amin vendégiátás
folyik, tehát az nem egyszeríĺ dolog, hogy mind az emberek jáĺkďjanak, va1y akkor azt
mondják, hogy menjenek a sz<jkőkúton, vagy a fákon át' A másik, hogy itt pusztán a témáľTl
szerefile vitát kezdeményezni. Egyébként a műszaki paľaméteľei a sátornak indokolják, hogy
elutasítsa a Bizottság ezĹ az előterjesztést. Az ügyosztály védelmében annyit hadd mondjon el,
hogy nem feltételezhetik, hogy milyen módon fogja elbírálni a Bizottság. Komássy képviselő
úr olvassa el még e1yszer az e\óteĄesńést, mert a műszaki taľtďomra tesz egy megállapítást,
annak az e|bíráIásźratesz egy javaslatot, a döntést a Bizottság fogja meghozru. A javas|at az
nem döntés. Jobb, hogy ha megbarátkozik az ellenzék azza| a gondolattal, hogy
Józsefvarosban olyan vezetés van, aki meg szeľetné óvni az oIyan élményektől a keriileti
gyeľekeket, vagy azokat az embereket, akik nem kíváncsiak szexuális típusú felvilágosításĺa,
arrlit az utcán, köztęľületen kell tartani' Vannak szakmai konferenciák" olyan helyszínek,
o|yarl zátt helyiségek, ahol ezeket meg lehet taľtani. Azt, hogy pľovokatív módon, a
taĺsadaIom orra aLá döľg<ilve ď<aĺják ęzek a szęwezeIek megtaľtani az e|:lhęz hasonló
rendezvényeket, ez semmi másról nem szóI, ez arró| szól, Komássy képviselő úr, hogy
allandóan vita legyen, állanđóan a média és az ageĺđa középpontjában legyen és ferntaľtsa
azt az állapotot mint ha ők valóban komoly szereplői leľmének a magyat társadalomnak. A
magyar taĺsadalomban vannak nagyon komoly problémák, egy varosvezetésnek és egy
politikai vezętésnek politikai típusú döntéseket is kell hoznia. Ezek a rendezvények nem
valók közterületre' ez egy nagyon megosztó téma, minimum több álláspont létez1k. Ezt el kell
dönteni, eń. akérđést, de nem a köáeľületi jelenléttel' nem oda való. Ez a vaľosvezetés nem
ilyen típusú, a taľsadďmi igényekkel foglďkozik-

Soĺĺs György
Megadja a szőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Pont ez az, arnit ebben a t<jrténetben nem taľt korľektnek. Elfogadja, hogy máshogy |źúja en' a
helyzetet, mint ahogy Képviselő Úr Htją de tudomásul veszi, ha ez a többség politikai
akaĺata, hogy ne kerĹiljön sor LMBT- ľendezvényľe Józsefuiírosbaľr. Ez sehol nem szerepelą
csak be volt bújtatva tęchnikai magyaŕtzat mögé, ami szerinte nem állja meg a helyét.
Tisztességesębbnek taľtotta volna, ha alapból elmondjak azt a po|itikai álláspontot, aĺĺľńt az
imént Vör<is Tamás képviselő ur elmondott.

Soós Gyiĺľry
A Hivatď nem képvisel politikát, amit Vörös Tamas képviselő ur mondott, ő politikai
k<izszeľeplő, elmondta saját véleményét. További kérdés, hozzászőIlés nincs, a vitát |ezirja, az
5 -ös pontot szav aztsra bocsátj a:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigý
hozzáj fuńźtst az alźtbbiak szeľint:

Kö ztertilet-hasntá|ő, kérelmező :

A közterĺile t hasznźúat idej e :

Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köĺeriilet-hasznźůati

Maryar LMBT Szövetség
(1132 Budapest, Csanády u' 4/B.)
2015. július 06.-20|5.július 09.



K<izterüIet-hasznźiat céLja: információ átadás és éľzékenyítő programok
KöZterület-használat helye: Corvin sétány
Közterület-hasznáIatnagysága: 9 m"

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. június 29.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, f nem,1 taĺtózkodás szavazattal a Bizottsźą az a|ábbíhatźrozatot
elfogadta:

687|201.5. (vI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, Ĺ tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy nem ađ közterĹilet-hasznáIati
hozzétjźm|ást az alábbiak szerint :

Közterület-használó, kéĺelmező: Magyaľ LMBT Sziivetség
(1132 Budapest, Csanáđy u. 4/B.)

A közteľület hasznáIat ideje: 2015. július 06. _20|5.július 09.

Közterület.hasznźiat céIja: információ átadás és &zékenyítő programok
Közterület-hasznéůathelye: Coľvin sétány
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 9 rŕ

Felelős: polgĺírmester
Hatfuidő : 20 1 5. június 29.

Soós Gyłiľgy
Kérdés hozzźszőlás nem lévén, szavazásrabocsáda az alźtbbih:m;tźrozati javaslatokat:

A Ytrosgazdáůkodási és Pénzügý BizottsĘ úgy dönt, hogy köĺeľtĺlet-hasznźlati
l hozzź!źtr:u|ást ad - díjmentességgel - az a|őlbbiak szeľint:

Közteľtilet-hasznźlő,kére|mezo: Józsefvárosi Roma onkoľmányzat
(1082 Budapest Vajdahunyad u. 14.)

KözteľĹilęt-hasaralat ideje: 2015. július 03._20Í5. augusztus 31.

Közteriilet-hasznáLat célja: źillvźnyozás' homlokzat felújít'ás
. Köztertilet-hasznźt|at helye: Vajdahunyad u 14.

KözterĹilet-haszná|at nagysága 48 m.

l ľęlelős: polgáľmester

, Hataridő:2015. június 29.

, 4 Városgazdďkodási és Pérmigyi Bizottság rigy dönt, hogy J<öztertilet-használati, 
hozzźtjźru|ást ad - dfimentességgel - azza|' hogy a kieső parkolási díj AFA taľtalmát Q015.
július 01. - 2015. szeptember 30. azaz 65 munkanap) - 73 240'- Ft-ot a Nem Ađom Fel
Alapíľvény köteles megťlzetru a köĺerĺilet-haszná|atrő| szô|ő hatźrozatbarl megjelölt
szétmlaszttmĺ a. az a|ábbiak szerint :
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Kozeľtĺ1et-hasznáIő,kére1mező: Nem Adom Fe| Alapítvány
(1093 Budapest, Lónyay u. 3.II./1.)

A kérelemben foglalt közteľtilet-
hasznáiat ideje: 2015. július 01. - 2015. szeptember 30.
Közterĺ.ilet-hasznźiat cé|ja: építési munkatertilet (parkolóhelyen)
Közterĺilet-hasznćlathelye: Baross u. 86. épülettömb Magdolna u. felőli

oldalán (Magdolna u. i.)
Köztenilet-hasznáJ'atnagysága: 20 m. (2 db parkolóhely)

Felelős: polgármester
Hatlíridő: 201 5. június 29.

A Ytĺosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺzteľtilet-hasznáIati
hozzájtruLást ad - díjmentességge| - az ďábbiak szerint:

KözterĹĺlet-hasuláló, kérelmező: Budapest, VIII. keľület' Rtĺkk Szilárd u. 7.

Társasház
(1085 Budapest, Rökk Szilaľđ u. 7.)

A közterĺilet használat iđeje: 2015. július 04' _f0Í5. augusztus 30.

KözĽerĹilet-haszná|at cé|ja: á'||vtnyozás' homlokzat felújítás
Kĺjzteľiilet-haszĺáLathelye: Rökk Szilárd u' 7.

Közterĺilet-haszĺćiat nagysága: 22 m2

Felelős: polgármester
Hattľ:'dő: 20 1 5. junius 29'

A Varosgazdálkođrĺsi és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznttlati
hozzájźtulást ad - díjmentességgel - aza|źbbiak szerint:

KözterĹilet-hasnlá|ő,kérelmező: Pľím Építő Kft.
(1083 Budapest, Illés u. 17.)

A közterĹilet hasznalat iđeje: 2015. június29. - 2015. július 30.

Kĺjzteľü1et-hasznáIatcé|ja: állványozás, homlokzat felújítas
Köztertilet-hasznáIathelye: Mosoĺryi u.5-7. (Rendőľmúzeum)
Köztertilet-hasznźlatnagysźĺga: 25 rŕ

Felelős: polgármesteľ
H:aténdő: 20 1 5. junius 29.

A Vaľosgazdlílkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. k<jzterület-hasznźůatihozzájaru|ást ad - teljes díjťlzetéssel- az a|ábbiak szeĺint:

KözterĹilet-hasnńIő, kérelmező: Kamľa lĺungary Kft.
A közterĺilet hasznďat iđeje: (1088 Buđapest, Kľudy Gy. u. 11.)

Kĺjztenilet-hasnźĺ|atcé|ja: 2015. június29.- 2015. október31.
Köztenilet-hasznźiathelye: venđéglátó terasz
Közteriilet-hasnńLatĺagysága: Lőrinc pap tér

20 m'



2. tudomásul veszi a Kamĺa Hungary Kft. kozterĹileÍ.-haszĺáIatát f0I5. május }I-tőI 2015.
j únius 28 -ig (díjťlzetés kötelezettsége mell ett).

Felelős: polgármester
Határiclő: 2015. jrlnius 29.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĺilet-hasznźiatihozztlján:-Last ad - teljes díjfizetéssel - azalźlbbiakszerint:

Köztertĺlet-használó, kérelmező: KREPO Kft.
(1088 Budapest, Mrizeum u. 7.)

AköZtertilęthasználatideje: 2015.június29._2015.szeptembeľ15.
Közteľület-használat célja: vendéglátó terasz
KöZterĹilet-hasznáLat helye: Múzeum u. 7.
Köĺeľület.haszná|atnagysága: 12 Í#

2. tudomásul veszi a KREPO Kft. koĺeru|ethasznźiatát 201'5. iúnius 01-től 2015. iunius
f8 -ig (díjťlzetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. junius 29.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy nem ad k<ĺztertilet-hasznáůati
hozzajaniást az alábbiak szerint:

Közteriilet-hasznźiő, kérelmező: Dĺgital Vision Bt.
(1085 Budapest, Kőfaragó u. 3.)

Aközteľiĺlethasználatideje: 2015.szeptembeľ01.-20l8.június 10.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: mobil arusító autó
KözterĹilet-hasnlźůathelye: VIII' kerÍilet
Közterület-hasznéůatnagysága: 1 I#

Felelős : pol gánriester
Hatźľ:'ďő: 20 l 5. június 29.

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľÍilet-hasznalati
hozzajaĺulást ad - díjmentességge| - aza|ábbi tigyben:

Köztertilet-hasznáJő,kérelmező: NyolcKiirTáľsasházkeze|őKÍt.
(1085 Budapest Mĺĺria u. 6. fsz.)

Közteriilet-hasmálat ideje: 2015. július 01'.-z0Ls.július 30.
Közteriilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterĺilet
Közterület-hasznźiat helye: Kľudy Gyula utca 6.
Közterĺilet-hasznźr|at nagysága: 66 m,

FeIelős: polgármester
Hataľiđő: 2015. junius 29'
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A Yárosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy köĺeľület-haszná|ati
hozzájtxulást ađ - díjmentességgel - az alt'łlbi ügyben:

Kcĺaerulet-hasznźió, kérelmezĺj: ZENOBIA HIJNGARY Kft.
(2730 Albertiľsa, Dánosi út 34.)

A kórclcmbcn foglalt közterĹilet-
hasznáIat ideje: 2015. júniusZ9. _ 2015. december 3 i.
KözterĹilet-haszná|at céIja: építési munkateľület, źů|ványozás

Közterĺilet-haszntiathelye: Horváth Mihály tér 7. és Német u. 50. (ardan)
Koĺerület-hasznźtlatnagysága,. I27 m.

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 20i5. június 29.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatĺa| a Bizottság az a|ábbj
határ o zatokat elfo gadta:

688/2015. (W.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdźlkodási és Pénzügyi BizoÍIság iĘy d<!nt, hogy közterulęt-haszntůati
hozzájuulást ad - díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kéte|mező: JózseÍvárosi Roma onkormányzat
(1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.)

KozterÍilet-hasmálat iđeje: 201 5. július 03 . _ f0I5. auguszľus 3 1 .

KözterÍilet-hasmálat célja: á||vźnyozág homlokzat felújítas
KözterĹilet-hasznáLathelye: Vajdahunyadu. 14.

Közterület-hasznźiatnagysága: 48 m'

Felelős: polgiármester
Hattríđo: 20 1 5. június 29.

689n0Ĺ5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartrízkodás sr.avazatta|)

A Varosgazdálkodrási és Péĺ:zugyi Bizottság úgy dönt, hogy .ktĺzterĹilet-haszrálati
hozzájaru|ast ad - díjmentességge| - azzal' hogy a kieső parkolási díj ÁFA fuľta|méÍ (2015.
július 01. - 2015. szeptember 30. azaz 65 munkanap) - 73 240,- Ft-ot a Nęm Adom Fel
A|apíwány kötelęs megfizeĺri a köztertilet-hasznrílatról szóló hatéttozatbarĺ megjelölt
szźľrrůasz'źtmĺ a, az alźtbbiak szerint:

Közteľíilet-haszná|ő,kére|mező: Nem Adom Fel Alapítvány
(1093 Budapest, Lőnyay u. 3. II./1.)

A kéľelemben foglalt kĺĺzterület-
haszrrrilat ideje: 2015. július 01. - 2015. szeptember 30.

Közterĺilet-hasznźiatcéIja: építési munkaterület (parkolóhelyen)

KöZterĹilet-hasznéiathelye: Baross u. 86. épülettomb Magdolna u. felőli
oldalan (Magdolna u. 1.)

KözteľüIet-haszntiatnagysága: 20 m, (2 db parkolóhely)
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 29.

690/201s. (VI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsĺíg határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Yźtrosgazđálkodási és Péĺ:.z'ugyi Bizotĺság tlgy dönt, hogy kĺiaerulet-haszná|atj
hozzájániást ad - díjmentességgel - az a|ćbbiak szeľint:

Köaeľulet-haszná|ő,kéľelmező: Budapest, VĺII. keriilet, Rłikk Sziláľd u. 7.
Táľsasház
(1085 Budapest, Rökk Szilźrdv7.)

A köztertilet használat iđeje: 20l5. július 04. -2:015. auguszhrs 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: źil'vźnyozts' homlokzat felújítas
KözteľĹilet-haszná|at helye: Rökk Szilard,u'.1.
Kclztertilet-hasznáIatnagysága: 22 fił

Felelős: polgĺáĺmester
Hataĺidő: 20 1 5. június 29.

69 I ĺ 20 1 5. (v I.29 .) sz. Y ár o sgazd á lko d ás i és P énzü gyi B izo f Ús á g határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazđátlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺzterĺĺlet-hasznél,ati
hozzáj áĺu|őlst ad - díj mentességgel - az a|ábbiak szerint :

Közterület-haszná|ó, kéľelmező: Prím Épftő Kft.
(1083 Budapest,Illés u. 17.)

A kdzteriilet használat ideje: 2015. jrinius29. _ 2015. jútius 30.
Közteľtilet-hasznźůat cé|ja: źi|ványozáł homlokzat fetújítas
KözterĹilet-haszná|athelye: Moso^nyi u.5-7. (Rendőrmúzeum)
Közteľiilet-haszná|atnagysĘa: 25 m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 20L5. jinius 29.

692lf0t5. (yI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váĺosgazdálkođrísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterti1et-haszná'|atihozzźtjaru|źlst ad - teljes đíjfizetéssel- az alábblak szeľint:

Közteľület-hasznźúő, kéľelmező: Kamra Hungary Kft.
A közterĺilet használat ideje: (1088 Budapest, Krudy Gy. u. 11.)
Köztertilet-haszntůatcéLja: 2015. június29._2015' október31.
Közteľület-hasznáIathelye: vendéglátó tetasz
Közterĺilet-hasznáJatnagysága: Lőrinc pap téľ

20 m"
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f. tudomásul veszi a Kamra Hungaľy Kft. közterület-használatáÍ'201.5. május 01-től 2015.
j únius f8 -íg (díjfizetés kotelezettsége mel lett).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 29.

693ĺ20t5. (VI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BŁottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' közteriilet-hasznáÍatíhozziljáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Kĺiaerület-haszntůő, kérelmező: KREPO Kft.
(1088 Budapest' Múzeum u. 7.)

A közteľĺilet használat ideje: 2015. június29. _2015' szeptember 15.

Közteľület-hasznáIat céIja: venđéglátó tetasz
Közterület-haszná|athe1ye: Mrizeum u. 7.

Koztertilet-haszná|atnagysága: 1,2 ftł

2, tudomásul veszi a KREPO Kft. koaeru|ethaszĺćiatźĺ 2015. iunius Oi-től 2015. iunius
f9-ig (dijťĺzetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármesteľ
Haüáľidő: 20t 5. junius 29.

694/f0|5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köZtenilet-hasmá|ati
}nozzétjtrulźtst az a|ábbiak szeľint :

Közterület-hasznźůő,kére|mezo: Digital Vision Bt.
(1085 Budapest, Kőfaľagó u. 3.)

A közterĺlet hasznźlJatideje: 2015. szeptember 01. - 2018. június 10.

KözterĹilet-használat célja: mobil áľusító autó
Közteľület-haszná|athelye: VIII. keľület
Közteriilet-h asznéůatnagysága: 1 m2

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. junius 29.

695120Ĺ5. (w.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ3 igen, 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Yźtosgazdttlkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy közteľiilet-hasznźiati
hozzźljźlrulźlst ad - díjmentességgel - aza|ttbbi Ĺigyben:

Közterĺilet-haszná|ő'kérę1mezo: Nyolc Kiiľ Társasházkeze|őKft.
(1085 Budapest Maĺia u' 6. fsz.)

K<izterület-használat ideje: 2015' július 01. _ 2015. július 30.
KözterĹĺlet-hasznélat cé|ja: építési munkateľiilet
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KöaerĹilet-használathelye: Krúdy Gyula utca 6.
Kciztertilet-használat nagysága: 66 m,

Felelos: polgármesteľ
Határido: 20 1 5. június 29.

69612015. (VI.29.) sz. Váľĺlsgazĺlátkodási és Pénziigyi BizotÚság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yź,tosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznźůati
hozzttjtruLást ad - díjmentességge| - az alábbi ügyben:

Kdztęrĺilet-hasznćůő, kérelmező: ZENOBIA HI]NGARY Kft.
(2730 Albertirsa, Dánosi tlt34.)

A kérelemben foglalt köztertilet-
használat ideje: 2015. júniusZ9. - 2015. decembeľ 31.
Közterület-hasznźt|at céIja: építési munkateľület, źilvźnyozźs
KözterÍilet-hasznáIathelye: Horváth Mihály tér 7. és Német u. 50. fiardan)
KözterĹilet-basznáLatnagysága: I27 m'

Felelős: polgáľmester
Hatźlridó : 20I 5. jtnius 29 .

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat az Uj Teleki téľi Piac teľiiletén lévő G7 iizlethelyiség
b érlői kérelmének e|bír áilásőr a

Soós Gyiirgy
A napirendi pont vitájźt megnyitją kérdés, hozzásző|ás hianyában a napiľend vitEźúLeztttja,
szav azźsr a bo cs átj a a hatźr ozati j avaslatot :

A Varosgazdálkodĺísi és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1. hoz-zÁjarul a G7 je|u üzlethelyiség ďbérletbe adäsźů:oz Hulea Miron e. v. (székhe|y: 1077
Budapest, Izabe7|a u' 3. A. ép.; Nyilvantartési szźlm:4320|486; Adószĺám: 67075256f5|)
tészére az alébbi feltételekkel:

a) a bérlő az a|bér|eÍbe adás idejére ęmelt bérleti díjként megfizeti az aLbér|etbe adott
helýségrészľe eső emelt béľleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj kétszerese;

b) a szerzt!đés megsziinése esetén az a|bér|ó a helýséget cseľeelhelyezés és pérube|i
térítés igénye nélkiil köteles kiiiríteni;

c) ha a bérleti szęrződés a bérIő jogutód nélktili megszíĺnése miatt szűnik meg, az
albérlő a bérleti jogviszony folytatasara nem jogosult, kivéve, ha olyan szemé|y az
albérlő, aki a lakasok és helyiségek bérletére, valamint az elidegenltésiikre vonatkozó
egyes szabályokról szóió 1993. évi Do(Wil. törvény a|apjén a béľleti jogviszony
fo|ytatásér aj o go sult;

d) a helyiség bérleti đíjára vonatkozóarl az a|béflő készťĺzető kezességet vźůlal, és az
onkormányzat hrlajdonában ál1ó nem lakás cé|jaĺa szolgáló helyiségek
bérbeadásanak ťeltételeiről szóló 35/2013, CVI.20.) önkormanyzati rcnďelet 17. $ (4)
bekezđésébenmeghatáĺozoÍtközjegyzőiokiľata|áításátvźil|alja;
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e) a bérbeadói hozzźtjźrulrás feltétele továbbá, hogy a TNT Gľoup Kft., az onkormanyzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35ĺ2013. CVI.20') önkormányzati renđelet 17. $ (4) bekezdésében
meghatáĺozott kĺĺzjegyzői okiratot a đöntés kézhezvéte\ét kovető 15 napon beltil
benffi tj a Béľbeađó részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. junius 29.

2. felkéri a polgármestert a hatfuozat 1. pontja szerinti, módosított bérleti szerződés
a\źirásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. július 9.

Soós Gyiiľgy
Megĺíliapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 1 tarĽózkodás szavazatĹal a Bizotts try az a|ábbi határozatot
elfogadta:

697l20|'s. (W.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYá,rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozztljźtuI a G7 jelű iizlethelyiség albérletbe adásához Hulea Miľon e. v. (székhely:
1077 Budapest, Izabella u. 3. A. ép.; Nyilvantaľĺĺsi szám: 43201486; Adószĺm:
67 07 525 6251 ) ľészére az a|thbi feltételekkel :

a) a béľlő az albérletbę adás idejéľe emelt bérleti díjként megfizeti az a|bérletbe adott

helyiségľészre eső emelt bérleti dijat, melynek méľtéke a bérleti díj kétszerese;
b) a szerzódés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereeIhęlyezés és pénzbeli

térítés igénye nélktil köteles kiiiľíteni;
c) ha a bérleti szerzódés a bérlő jogutód nélküli megszťinése miatt szĺinik meg, az

albérlő a bérleti jogviszony fo|5,tatásźra nem jogosult, kivéve, ha olyan szeméIy az
albérlő, aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĺikre vonatkozó
egyes szabályokróI sző1lő 1993, évi L)O(VIII. törvény alapján a bérleti jogviszony
folytatásáľa jo gosult;

d) a helyiség bérleti díjźxa vonatkozóan az a|bérLó készťĺzető kezességet vźilal, és az

onkormrányzat tulajdonában á||ő nem lakás eéIjaru szolgáló helyiségek
bérbeadasarrak feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI.20.) önkormĺínyzati rendelet 17. $ (4)

bekęzdésébenmeghatáľozottkőzjegyzőiokirata|őírästúval^lal'ja;
e) a béľbeadói hozzájaĺulás feltétele tovźlbbá,hogy a TNT Gľoup Kft.. az onkormanyzat

tulajdonában á1ló nem lakrís céljara sz-olrgźlô helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szóló 35ĺ2013. (VI.20.) önkormrínyzati rendelet |7. $ (4) bekezdésében
meslatźrozott közjegyzői okiratot a döntés kézhenételét követő 15 napon beliil
benyujtj a Bérbeadó tészére.

Felęlős : polgánrresteľ
Hatĺĺridő: 201 5. június 29.
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2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti, módosított béľleti szerzodés
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. júiius 9.

3. Kĺsfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó - vagyongazdólkodási igazgató
(ír ás b el i e I őterj e s zt é s)

Soós Gyiirgy
Kül<jn téĺtgyaláva tesz javaslatot az 4-ęs tekintetében, további javaslatot kér, vonatkozó
javaslatok hitnyábaĺ a 3. blokk napirendi pontjainak együttes vitáját megnyitja, Ieztrja.
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihattxozati javaslatokat:

Napiľend 3.1. pontja: A Budapest VIII., Kiss József u. 12. szám a|atli pinceszinti'
34697ĺ0lN2 helyľajzĺ számú, batározott időre szĺóIó béľleti joggal terhelt egyéb helyiség
elidegenítése

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) az ingat|arl-nyilvántaľtásban a 34697l0lN2helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Kiss József u. 12. srÁm alatti pinceszinti,93 m, alapterületii,hatźtrozotĹ
idejií bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségľe fennálló elidegenítést1l<1zźrő feltétel
alóIfelmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatója
Hatáľidő: 2015. junius 29.

2) hozzájarul a hatÁĺozat 1.) pontja szeľinti heIyiségre vonatkozó eladasi ajtnlat bérló
tészére töľténő megkuldéséhęz, avételźrnď<, az elkésziilt foľgďmi értékbecslés, valamint
a 32/20|3. (VII. 15.) szĺmú ĺinkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdésę a|apjtn a
forgalmi éľték 100 %o-ában, azaz 6.360.000,. Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezeto igazgatója
Hataridő: 2015. junius 29.

3.) felkéń a Kisfalu Kft-t a hatfuorat 2.) pontja szeńnti eladási aján|at kikiildésére és az
adlásvételi szerzođés megkötésére.

Felelĺis: Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ ZÍt. (Kjsfa|u Kft. jogutódja) vezéngazgatőja
Hattriđő: 201' 5 . szeptember 3 0.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat gépkocsi-beállrí béľbeadására (3 db)

ÄYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. engedélyezi zére hatátozatlan idejrĺ bérleti szerzőđés meskötését a

Budapest VIII., Bauer Sándor u. 9. szźrn ďatti, 35128 ľľsz-u lakóépület udvaľán
kialakított gépkocsi-beáL7őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 29.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szeľinti bérleti szeruődés megkötésére, amelynek
feltétele, az onkormźnyzat tulajdonában á1Ió tires telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadasanak feltételeiľől szől'ő 59/2011. (XI.07.)
szźľrĺŕl onkormányzati rendelet i3. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfeIelő összegrĺ óvadék megÍizetése.

Felelős: Józsefvĺírosi Gazdálkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Hatĺáriđő: 20i5. július t9.

3. az Önkormźnyzat tulajdonában á11ó iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről szóló 5912011. CxI.07.) számil
onkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjarl eItekint az egyoldatú
kĺĺtelezettség válla|ő nyilatkozat köĄegyzői okiratba foglalasától, abér|eti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáĺiđő: 2015. június 29.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi részére hatfuozat|arl idejű bérleti szerzőđés megkötését a
Budapest VIII., Bauer Srándoľ u, 9. szÁm a|atti, 35L28 hĺsz-ri lakóépiilet udvaľĺán
kialakított gépkocsi-beáůIőra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa béľleti díj
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. üg;rvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2015. jtlnius 29.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szerinti béľleti szeruődés megkcitéséľe, amelynek
feltétele, az onkormányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítĺnényes ingatlanok,
gépkocsĹbeĺĺllók és đologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szćńő 59/2011. CxI.07.)
számú onkoľmĺányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése atapjĺĺn 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegú óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kö4ont Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódja) vez&igazgatőja
Határidő: 20i5. julius 19.

3. az Önkormźnyzat fulajdonábaĺl álló Íiľes telkek, felépítményes ingaĺĺanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek béľbeadasĺának feItételeiről szőIő 59/2011. (XI.07.) szĺmú
onkormĺínyzati rende|et 15. $ (a) bekezdés a) pontja alapjaĺ eltekint az egyoldďú
kötelezettsé g vái|a|ő nyĺIatkozat kőzjegyzői okiľatba foglalásától , a bérĺeti díj mértékére
tekintettel.



] Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
i Hataľidő:2015. június 29.

)'
i i 70Íl20t5. (vI.29.) sz. Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
i:ĺ j (13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

l i (ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

i i A Varosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
ii
i:

j i i . engedélyezi 

- 

észére hatáĺozat|arl idejiĺ bérlet i szerzóđés megkötését a
Budapest VIII., József u. 47. szán a|attl' 35i59 hľsz-ú telken kiďakított gépkocsi-
beá||óta,3O napos felmondási idővęl 10.000,- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

Felęlős: Kisfalu Kft. tĺgyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. junius 29.

2. felkéľi a Kisfďu Kft-t az 1. pont szerinti bérleti szeruődés megkcĺtésére, amelynek
feltétele, az onkormźnyzat tulajdonában á1ló üres telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeađásanak feltételeiĺől szőlô 59/2011. CXI.07.)
szfunű onkormanyzati rendelet 13. $ (2)bekezdése aIapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő ĺisszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódja) vezérigazgatőja
Hatariđő: 2015. július 1 9.

3. az onkorményzat tulajdonában alló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről sző|ó 59/2011. CXI.07.) szźmtl
onkormanyzati ręnďę|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjáĺ eltekint az egyo|daltĺ
kcitelezettség vállďó nyL|atkozat közjegyzőí okiľatba foglalasától, a bérleti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáĺíđő: 20 1 5. jrinius 29.

Napiľend 3.3. pontja: Tiiľłĺk-Szabó Elzsébet egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kertĺlet, Dobozi u.7-9. szńm a|atti Íires, tinkoľmányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiségre

AYěrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájźtľu| a Budapest vlil. keľület, 35381ĺ0ĺN5 he|yrajzi számon nyilviántaľtott,
Budapest VIII. kerüIet, Dobozi u. 7-9. szám alatt elheIyezkedő, 18 m2 alapterĺiletĺĺ,
lĺres, önkotmányzafr' tulajdoni, udvari bejáratű, frjldszinti helýség bérbeadásahoz
hatźrozatlan időľe, 30 napos felmondási iđővel Tłiľiik-Szabó Erzsébet egyéni
vállalkozó részére, iroda tevékenység cé|jaĺa,12.000o- Ft/hó + Áfa béľteti + köziizemi
és külön szolgéitatási díjak osszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|5.junius 29.



f.) hozzájárul a Budapest VIII. kerĺilet, 3538Il0ĺN9 he|yrajzí számon nyilvántartott,

Budapest VIII. kerület, Dobozí u. 7.9. szám alatt elhelyezkedő, 17 m" alapterületrí,

üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejaratú, földszinti helyiség bérbeadásához

hatźrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel Tiĺľiik-Szabó Erzsébet egyéni

váIlalkozó tészére,iroda tevékenység cé\źra,11.333,- Ft/hó + Afa bérleti + koztizemi
és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidő: 20i5. junius 29.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatérozat i.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződések

megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormanyzat tulajdonában á11rô nem lakás

céIjfua szo|gźiő helyiségek bérbeađásanak feltételeirőI szóló 35/20L3. (VI. 20.) szźnŃl

Budapest Józsefváľosi onkorm:ányzati ľendeIet 14. $ (2) bękezdése alapjźtn 3 havi béľleti

díjnak megfelelő óvadék megťlzetését' valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján közjegyző
előtt egyotđalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a\áírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefviírosi Gazdátkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatója

Határidő: 2015. auguszhrs 3 1.

Napirend 3.4. pontja: Székely Zo|tán György egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keľiilet, Somogyi BéIa u. 19. szám alatti ĺires, önkormányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségľe

A napirend 3.4. pontját kĺilłin tárgra|ásra kikérték.

Napiľend 3.5. pontja: agánszemély béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. keľület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti iiľes tinkoľmányzatĺ tulajdonrĺ pinceszinti
táľoló-rekes z v onatkozás ában

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hoalźjlúrul a Br!ĺlapest VIII., Vajdahunyad u. f3. szám a|attí 35669l0/N19 hĺsz-ú,

összesen 111 m2 alapterülehí pinceszinti raktaľhelyiségen beIiil elhelyezkedő 25.

soľszámrĺ, 4 m2 ďapterĹiletíi tĄqlQ-rekesz bérbeađásához hatźrozatLan időľe, 30 napos

feImondásiidőkik^otésé,o"l,Ěmagánszemé|ytészére,rakźrozás
cé|jaĺa2.475,- Ft/hó'+ Áfa bérleti + köziizemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfa]u Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 29.

2. fęlkéri a Kisfalu Kft-t a hatá,rozat 1. pontja szerinti bérleti szerződés megkötéséľe,

amelynek ťeltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jaru szolgĺáló

helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől szóló 3512013. (VL 20.) szźlmű Budapest

Józsefuárosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezđése ďapjan 3 havi bérleti díjnak

megfelelő óvadék megfizetését vá||aLja a leendő béĺlő.

Felelős: Józsefvrĺrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. (Kisfďu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Hatźndő: 201 5. auguszľus 3 1.
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3. aZ onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ó 35/f0i3. (vI. 20.) szamuBuđapest Józsefvaros onkormányzati ľendelet
17. $ (5) c) pontja aIapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalir kötelezettségváIlaló
nyilatkozat megtételétol.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt. (Kisfďu Kft. jogutódja) vezéngazgatója
Határidő: 2015. augusztus 31.

Napiľend 3.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII.' Rákóczi űt 75. szá,m a|atti üľes nem
lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadásáľa vonatkozó pá.Jyánat eľedményének
megállapítására

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

i.) a Budapest VIII. 3460l ĺ0l+/3 he|yĺajzi számon nyilvantartott, a Budapest VIII., Rákóczi
ift 75. szám alaÍti, 149 ÍIť alapterĹiletiĺ, utcai bejźratú ftĺldszinti és 46 m" alapteľĹilettĺ
pinceszinti ľészből álló, összesen 195 rŕ ďapterĹiletű, tires önkoľmanyzati tulajdonrĺ
helyiség béľbeadásaĺa a 343ĺf015. (Iv. 13.) számú hattxozata alapjźn kiírt nyilvanos
egyfordulós páIytzatot érvényesnek és eľedményesnek nyilvĺínítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hataridő: 20 15. június 29.

2.) apá|yánat nyeľtesének a benyújtott ajáĺiata aLapjźn Marosvölgyi Zsl:zsal.na Mária egyéni
v áI|a]kozót nyi lvanítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
HataÍiđő: 201 5. június 29.

3.) felkéri a Kisfa.lu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi tlt 75. szźtm a|atttalźůhatő, 3460|/0lN3
hľsz-ú 749 m2 alapteľiiletií, utcď bejarafu ftjldszinti és 46 rľł alapteriiletiĺ, pinceszinti
részekből álló, összesen 195 m, alapterületiĺ önkormźnyzati tulajdonú, Ĺires, nem lakás
célú helýség bérbeadasárakĺíltnyilvános egyfoľdulós páIyázat nyertesével, Maľosvölgyi
Zsuzsanna Mána egyéni váI|a|kozőva| a bérleti szerződés megkötésérę, hatźtrozat|arl
iđőre, 30 napos felmondással, szépségszalon (fodraszat, kozmetika, maniktir, pediktíľ,
masszázq szoláľium) céIjára.' 152.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és kĺilön
szolgáltatĺási díj ak ö'sszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 20l5. junius 29.

4.) hozzájarul a jelen hatźrozat 3.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
szolgétlő helyi s é g fe|tljításáho z.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatźridő: 201 5. jinius 29.

5.) hozzajaru| Marosvölgyi Zsuzsanna lľĺ4:fula egyéni vállalkozóvď történő béľbeszámítási
megállapodás megkötéséhez a 3.) pont szerinti helyiség tekintetében abérbęadőratartoző
felújítási munkák (tisztasági festés, elektľomos ľendszer é.ŕvizsgálrás, javítźs, galéna
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feljaľó készítés, kilincsek, zárak javitása, bojler, fiĺtés felülvĺzsgá|at, szerelvény pótlások,
bejárati tiveg cseľeje) költségének bérleti díjba, a havi bérleti díj 50 oÁ-ának mértékéig
történőbérbeszámításhozbľuttó I.f76.350,- Ft(nettó 1.005.000,-Ft+27I.350,-FtAfa)
összegben. Az elszźmolás feltétele, hogy a bér|ő a felújítási munkákat eLvégezze és a
benyújtott szźLrnlźk a|apjtn a Kisfalu Kft. onkormányzati Htzkezelő [rodája |eigazo|ja a
teljesítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. joeutódja) lgazgatója
Hataridő: 2015. auguszhrs 3 1.

6.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormanyzat tulajdonában álló nem
lakás céIjara szolgáIő helyíségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (vI. 20.)
szárĺńBudapest Józsefuárosi onkormanyzati rendelet i4. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapján
közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aĺźĺírtsát vtila|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu K-ft. jogutódja) vezéngazgatőja
Hatáľidő: 2015. augusáus 3 1.

Soĺós Gytirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottsźtg az altbbi
hatźr o zatokat elfo gadta:

Napiľend 3.1. pontja: A Budapest VI[.' Kĺss József u. 12. szám a|atti pinceszinti,
34697I0ĺ//2 helyľajzi számú, határozott időľe szóló béľIeti joggal terhelt egyéb helyiség
elidegenítése

69812015. (vI.29.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartrízkodás szavazattal)
(Tematilrni blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdĺílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) u ingatlan-nyilvántartásbaĺ a34697/0/N2he|yrajzi szémon nyi|vantaľtott, teľmészetben
a Budapest VIII., Kiss József u. 12. szÁm alatti pinceszinti, 93 m" ďapteľĹiletit hatźtrozott
idejű bérletijoggal terhelt nem lakas célú helyiségre fennálló elidegenítéstk'lzőtő feltétel
alól felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

2.) hozzájáruI a hatátozat 1.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó elađási ajránlat bérlő
részére történő megktilđéséhez,avéte|źrnak'azelkész'l|t forgalmi értékbecslés, valamint
a 32/2013. (Vu. 15.) szĺámú önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése ďapjan a
foľgďmi érték 100 oÁ-átban, azaz 6.360.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Fe1elős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója
Határidő: f01'5. jtlruus 29.



3.) felkéĺi a Kisfalu Kft-t a hatźrozaÍ 2.) porrtja szeĺinti eladási aján|at kiktildésére és az
adásvételi szerző dés megkĺitéséĺe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódja) vezéngazgaÍója
Határidő: 2015. szeptember 30.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadásáľa (3 db)

699l20t5. (VI.29.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazat1a|)
(Iematikai blokkbąn tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engędé|yęziar"szére hatfuozat|an idejrí bérleti szerződés megkötését a
Buđapest VIII., Bauer Sándor u. 9. szám a|atti, 35If8 hĺsz-ú lakóépület uđvarán
kialakított gépkocsi-beá|l&a' 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj
mellett.

FeIeIős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 201 5. június 29.

2. felkéri a Kisfa1u Kft-t az 1. pont szerinti bérleti szeruődés megkötésére, amelynek
feltétele, az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről sző|ő 59/f01 l. (XI.07.)
szálĺÍl onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefi'arosi Gazdálkođasi Központ Zĺ. (Kisfalu Kft. jogutódja) vezéňgazgatőja
Hatariđő: 201 5. július 19.

3. az onkormányzat fulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbéľletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. CXI.07.) szźľn,Ú

onkormanyzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja ďapjĺán eltekint az egyoldalú
kötelezettség vći|a|ő nyi|atkozat közjegyzői okiĺatba foglalásától, a bérleti díj méľtékére
tękintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 20I 5. júnlus 29.

700ĺ2015. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)
(Iematiĺrni blokilńan toľtént a szavazás.)

AYźlrosgazdálkođásí és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélyezi részére határoratlan idejtĺ bérleti szerződés megkötését a
Budapest VIII., Baueľ Sándor u. 9. szlím a|axi, 35728 hrsz-ú lakóépiilet udvarán
kiďakított gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/iró + Afa bérleti díj
mellętt.
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határiđő: 2015. junius 29.

2. felkéri a Kisfalu KfŁ-t az i. pont szeľinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek
feltéte]e, az onkormźlnyzat tulajđonában á1ló üres telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről szóIő 59/2011. cKI.07.)
szźrrľ6 onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjaĺr 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megÍizetése.

Felelós: Józsefuarosi Gazdalkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódja) vezéngazgatőja
Hatáĺidő: 20 1 5. július 19.

3. az onkormźnyzat tulajdonában alló tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbéľletek bérbeadásanak feltételeirőI sző|ő 5912011. (XI.07.) számú
onkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint az egyo|da|u

kötelezettség vállaló nyilatkozat kĺ>zjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hataľiđő: 2015. június 29.

7 0 1 l20 t5. (vI.29.) sz. Y ár osgazdálkodási és P énzĺi gyi Bizottsá g batár ozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazattal)
(ľemątiĺrni blokkban tÓrtént a szavazós.)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. eneedélvezi- tészére hatfuozat\arĺ idejíi bérleti szeľződés megkötését
a Budapest VIII., József u. 47. szám a|atti, 35159 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsl-

betl|őra,3O napos felmondási idővel 10.000,. Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. üg;ruezető igazgatőja
Hatźĺidő: 20 1 5. június 29.

2. felkéri a Kisfalu Kft.t az 1. pont szerinti béľleti szeľződés megktitéséľe, amelynek
feltétele, az onkoľmányzat tulajdonában álló iiľes telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beáltók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59ĺ2011. (xI.07.)
szálĺltl onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegíi óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodrási Központ Zľt. (Kisfatu Kft. jogutóđja) vezéngazgatőja
Hatáľidő: 2015. július 19.

3. az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó tĺres telkek, felépíünényes ingatlanot gépkocsi-

beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről szőIő 59ĺ2011. (XI.07.) számú
onkormanyzati renđeIet i5. $ (a) bekezdés a) pontja alapjan eltekint az egyoLđa|tl

kötelezettség vállaló nyilatkozat k<lzjegyzői okiratba foglalásától' a bérleti díj mértékére

tekintettel.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatoja
Határidő: 2015. június 29.

Napirend 3.3. pontja: Tłĺriik-Szabó Erzsébet egyéni vállalkozĺó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keriileĺ, Dolrrrzi u. 7-9. szán alatti ĺir.es, iĺrrkor'rrrányzati tulajdonú nem
lakás célrí helyiségre

7 02 ĺ 20 15. (v I.29 .) sz. Vá ľo s gaz dáI ko d á s i és P én zĺi gy i Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkbąn történt a szavazás.)

AYárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzajárul a Budapest VI[. kerület, 35381/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
Budapest VIII. kerÍilet, Dobozi u. 7-9. szárn a|att elhelyezkedő, 18 m" alapterüleťú,
iiÍes, ĺinkoľmányzati tulajdonú, uđvari bejaĺatú, fijldszinti helyiség bérbeadásŕrhoz
hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási iđővel Ttiľök-Szabó Erzsébet egyéni
vállalkozó részére, iroda tevékenység céIjfua,12.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + köziizemi
és krilön szolgáltatísi díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő : 20 1 5. junius 29.

2.) hozzajfuul a Budapest VIII. keľület, 35381'ĺ0ĺN9 he|ytajn számon ĺyilvántartott,
Budapest VIII. keľĺilet, Dobozi u. 7-9. szźtm alatt elhelyezkedő, t7 m' alapterĹiletíĺ,
üres, önkormányzati tulajdonú, udvaľi bejáratú, ftjldszinti helyiség bérbeadástůloz
határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel Tłirök-Szabó Eľzsébet egyéni
vállalkozĺĺ tészére, iľoda tevékenység céIjźra,11.333,- Ft/hó + Áfa béľleti + köztizęmi
és kiilĺjn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Hataridő: 201 5. június 29.

3.) felkéľi a Kisfďu Kft-t a hatźrozat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződések
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tuLajđonában źilrő nem lakas
cé|jara szoLgáLő heIyiségek bérbeadasanak feltételeiľől szóló 35lf013. (VI. 20.) szamú
Budapest Józsefuaľosi onkormrányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti
dijnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapjan kozjegyzo
előtt egyoidďú kötelezettségvállalási nyilatkozat alairásáltvállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ Zĺt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Hataridő: 2015. auguszľus 31.

Napirend3.5.pontjaffiagáłnszemélybéľbevételikéľeIneaBudapest
VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 23. szám alattĺ ĺĺľes iinkoľmányzati tulajdonú pinceszinti
táľoló-rekesz vonatkozásában

703/201'5. (VI.29.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi BÍzottság határozata
(13 igen,0 nem,0 tartózkodäs szavazattzl)
(Tematikąi bĺokkbąn történt a szavazds.)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. hozzájdrul a Budapest vI[., Vajdahunyad u. 23. szźm alatÍi 35669ĺ0lN19 hĺsz-ú,

összesen 111 m2 alapterüIetíi pinceszinti raktárhelyiségen beltĺl elhelyezkedo 25.

sorszámú, 4 m2 a\apterĹiletíĺ tároló-rekesz bétbęadźtsához határozat\an időre, 30 napos

felmondási idő kikĺjtósóvel' magánszemély részéľe, ruktározás
céIjára2.475,- Ft/hó + Afa béľleti + köziizemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezetó ígazgatőja
Hataridő: 2015. június 29.

f. felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźlrozat 1. pontja szeľinti bérleti szeruodés megkötéséľe,

amelynek feItétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás cé|jara szolgáló
helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szőIő 3512013. (vL f0.) szźtmí Buđapest
Józsefuárosi onkoľmarryzati ľendelet i4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vá|Ia|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódja)vezérigazgatőja
Hatarídő: 201 5. augusztus 3 1.

3. az Önkoľmźnyzat fulajdonában alló nem lakás céljrára szolgtllő helyiségek béľbeadasanak

feltételeiről szőIő 3512013. (VI. 2O.) sztrnű Budapest Józsefuaros onkormanyzati rendelet

17. $ (5) c) pontja alapjźn eltekint a kozjegyzó előtti egyoldalú kötelezettségváIlaló
nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Hatáľiđő: 2015. augusztus 3 l.

Napĺľend 3.6. pontja: Javaslat a Budapest vlil.' Rákĺóczi ttt 7s. szám a|atti Íires nem

lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadására vonatkozĺó páĺyázzt eredményének
megáIlapítására

70412015. (vI,29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(l.3 igen,0 nem,0 taľtózkođás szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkođási és PénztigyiBizottsźry úgy dĺĺnt, hogy:

1.) a Budapest VIII. 3460I/0/N3 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Rrákóczi

tft 75. szém alaÍti, I49 m2 alapteľĹilefĄ utcai bejaľatu fijldszinti és 46 m, ďapteriilehĺ
pinceszinti részből álló, össześen 195 m2 alapteľĹilehĺ, tiľes önkormĺányzati tulajdonú

helýség bérbeadásáľa a 34312015. (rV. 13.) számú hatźrozata alapjarl kiírt nyílvĺínos
egyfoľdulós ptiyázatot éľvényesnek és eredményesnek nyilvĺánítja.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatója
Hatáľidő: 2015. jitruus 29.

2.) apéiyázatnyertesének a benyújtott ajźnIataa\apjáĺMarosvölgyi Zsuzsanna l/.áría egyéni

vźt|Ia|kozőtĺyilvźnitja.
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Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto ígazgatőjz
Hataridő: 201 5. június 29.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rakóczi,(lt75. sztrn a|atttaltihatő,34601/0/N3
hĺsz-ú I49 fiJ alapterĺtletiĺ, ůtcai bejáľatú fiilclszinti és 46 ľl2 alapterüIehĺ, pilrceszilrti
részekből álló, összesen 195 m, a|apteĺulehi önkoľmtnyzati tulajdonú, ĺiľes, nem lakás
célú helyiség bérbeadasárakiítt nyilvános egvfordulós pá|yźzat nYertesével, Maľosvölgyi
Zslzsanna Mária egyéni vállalkozóval a bérleti szerzőđés megkĺĺtéséľe, hatźtozatlaĺĺ
időre, 30 napos felmondássa|, szépségszalon (fođrészat, kozmetika, manikúr, peđikűľ,
masszázs, szolarium) cé|já'ra, 152.000,- Ftihó + Afa bérleti * közüzemi és kiilön
szolgá|tattsi díj ak ö sszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatôja
Hatáńdő: 20i5. június 29'

4.) hozzájźtul a jelen hatźrozat 3.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
szo|gá|ő helyis ég felúj ításahoz.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20 1 5. június 29.

5.) hozzájárul Maľosvolgyi Zsllzsanna Maria egyéni vá|Ia|kozóvď történő bérbeszámítási
megallapodás megkötéséhez a 3.) pont szerinti helyiség tekintetében a bérbeadóratartozó
felújítási munkak (tisztasági festés, elektromos rendszer átfuizsgźůás, javités, gaIéria

feljaró készítés, kilincsek, zárak javítźtsa, bojler, frĺtés felülvizsgá|at, szerelvény pótlások,
bejźtrati tiveg cseľéje) költségének bérleti đijba, a havi bérleti díj 50 Yo-ának mértékéig
történő béľbeszámításhoz bruttó I.276.350,- Ft (nettó 1.005.000,- Ft + 27I.350,- Ft Áfa)
összegben. Az elszĺámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási muĺkakat eLvégezze és a
benýjtott szrímlák a|apjan a Kisfalu Kft. onkoľményzatíHázkęzelo Irodája |eigazo|ja a
teljesítést.

Fęlelős: Józsefuarosi Gazđźilkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódja) igazgatőja
Hataridő: 2015. auguszhrs 3 1.

6.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
iakás céljára szolgrĺló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.)

szźmű Budapest Józsefvaľosi onkonnanyzatirende\et 14. $ (2)bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjaĺl
kőzjegyző előtt egyoldalű kötelezettségvallalási nyilatkozat a|źúrésátt vti|a|ja a leendő

bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezéigazgatőja
Hataridő: 201 5. auguszľus 3 1.

Napĺľend 3.4. pontja: Székely Zoltńn Gyłiľry egyéni vái|a|koző béľbevételi kéľe|rne a
Budapest VIII. keľüIet, SomogyÍ Béla u. 19. szám alatti üľes, tinkormányzati fulajdonú
nem lakás célú helyiségľe
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Soós Gyiĺrgy
A napirendi pont vitáját megnyitja, kérdés' hozzászőIás hianyában a napirend vltájźĺĺezárja,
szav azásr a b o c s átj a a hatfu o zati j avas I atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1.) nem jáĺul hozzá a Budapest VIII., 36467/0lN30 helyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 19. szfun a|att talá|hatő, 20 m" alapterületiĺ, iites,
önkormányzati tulajdonťt' utcai és udvari bejáĺatü, fĺjldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásához Székely Zo|ttn Gyĺirgy egyéni vállalkozó részére, az ajtn|atában szereplő
10.000,- Ft/hó + Áfa bérteti díjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőj..
Határidő: 2015. junius f9.

2.) ltozzájarul a Buđapest VIII. kerĺ.iIet, 36467/0ĺN30 helyrajzi számon nyilvántartoff,
Budapest VIII. kęrĹilet, Somogyi BéIa u. 19. szétm alatt elhelyezkedo,20 m, alapteľületií,
üres, önkoľményzatítulajdonú, utcai és udvaĺi bejaratu, ftildszinti helyiség bérbeadásához
hatfuozatlaĺĺ időre 30 napos fęlmondási idővel Székely Zo|tźn György egyéni váI|a|koző
tészéte, székhely és iroda tevékenység céIjára,f4.000,- Fťhó + Afa béľleti + köztizemi és

külön szolgáltatási díjak tisszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2015. junius 29.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 2.) pontja szerinti bérleti szeruődés megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az onkoľmĺányzat tulajdonában tllő nem lakás cé|jfua szolgáló
helyiségek bérbeadásanak feltétęlęiről sző|ő 35/2013. (W. 20.) számú Buđapest
Józsefuarosi Önkonnanyzati ĺenđe|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfeIelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző e|őtt
egyoIdalri kötelezettségvállalási nyilatkozat a]áírásttvá||alja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt. (Kisfalu Kft. jogutóđja) vezéigazgatója
Hataĺidő: 201 5. augusztus 3 1.

Soĺós Gyiiľgy
MegáIlapítj ąhogy 3 igen, l0 nem, 0 taĺózkodás szavazatĺa| aBizottság az a|źtbbihatáĺozatot
hoztz:

70512015. (w.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatńrozata
(3 igen' 10 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

A Varosgazdĺilkodĺási és Pénzügyi Bizottsag úgy d<int, hogý az alábbi hatźrozatijavaslatot
nem fogadia ę1:

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 36467/0/A/30 helyrajzi számgn nyilvóntartott, a
Budapest VIII., Somogyi Béĺa u. 19. szóm alatt taláIható, 20 m" alapteriiletű, üres,

onkormányzati tulajdonú, utcai és udvari bejáratú, földszinti nem lakás céIú helyiség
bérbeadásdhoz Székely Zoltón Gyorgll eg,téni vólląlkozó részére, az ajdnlatdban szereplő
I0.000,- Ft/hó + Áfa béľletĺ díion.
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2') hozzójárul a Budapest VIII kerület, 36467/0/A/30 helyrajzi szdmon nyilvántartott,
Budapest VIII. kerüĺet, Somogyi Béla u. ]9. szóm alatt elhelyezkedő, 20 m' alapter,ület{Í,

üres, onkormányzati tuĺajdonú, utcąi és udvari bejdratú, fÓldszinti helyiség
bérbeadásához hatórozatlan időre 30 napos felmondási idővel Székely Zoltán Gyoľp.,
egyéni vdĺIalkozó részére, székhely és iroda tevékenység céljóra, 24.000,_ Ft/hó + Afa
bérleti ŕ k)züzenú és lcĺil0n szolgáItatósi díjak összegen.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hątározaĺ 2.) pontja szerínti bérleti szerződés megkotés,źre,
amelynekfeltétele, hogy az onkormányzat tuĺajdonában áIló nem ląkós céljóra szolgáló
helyiségek bérbeadĺźsónak feltételeiről szóIó 35/20]3. (W. 20.) számú Budapest
Józsefvórosi onkormányzati rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti đíjnak
meg1felelő óvądék megftzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján ĺa;zjeglző előtĺ
e 91ł oI dalú ko t e l e z e tt s é gv áIl aI ás i nyil atlco zat ąl áír ós át v álI alj a a I e endő b é ľ l ő.

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

4. Egyebek
(írásb eli előteľj esztés)

Soós Gyiiľgy
Kĺilön tátrgya|ásra tesz javaslatot a 3-as tekintetében, további javaslatot kér, vonatkozó
javaslatok hianyában a 4. blokk napirendi pontjainak egyÍittes vítźtját megnyitja, |ezźĄa.
Szavazástabocsátjaaza|tĺbbihatźlrozati javaslatokat:

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat a 116IA' ttimbre vonatkozó teľvezési szeződés
megkiitéséľe
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely Dl-L _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ügłosztály vezetője

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 71'6/Atömbre vonatkozó rcrÉsz módosítiással összefüggésben hráromoldalú tervezési
szeruódést köt a Kasib Mérnöki Manager Irođa Kft-vęl, mint Tervezővel, azzal, hogy a
költségek viselését a Sandleľ Kft., mint Megrendelő váJ|a|ja,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 20 1 5. junius 29.

2. ahatźrozat 1. pontja alapjźn felkéri a polgáľmestert az elóteqesnés 1. számú mellékletét
képezó tervezési szęrzo dés aláirásźlra.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáĺidő: 20l 5. július 10.
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Napirend 4.f. pontla: Javaslat a ,,Nyári diákmunka'' elnevezésíĺ központi munkaerő-
piacĺ p.og,"ńb"'' valĺó ľészvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek

biztosításáľa
Előterjesztő: Danąda-Rimán Edina - jegyző

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testtĺlet és Szervei Szęrvezeti és

Működési Szabalyairól szóló 3612014' (xI.06.) önkormiányzati rendelet 7. mellékĺet 1.4.6.

pontja alapjan úgy đönt, hogy:

1. a ''Nyáľi điakmunka '' elnevezésri központi munkaerő-piaci programban vďó ľészvételre

iranyuló kérelmek benyujtását tźnrcgatja, ennek érdekében fęlkéri a jegyzót, a

Józseftaľosi Szociátis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefuaĺosi Egyesített

Botcsődék intézményvezetqét, mint foglalkoztatót a kéręlem benyújtásaĺa a ''Nyáľi

diákmunka'' központi progÍam keretében nyújtott bérkoltség támogatas elnyeréséhez, a

munkaiigyi közponĺal a ńatósági és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerzódések

megkötésére.

Felelős: jegyző, költségvetési szervek intézményv ezetói
}Jatáľ:rđő 20 1 5. június 29.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében engedéiyezi a programban résztvevő

koltségvetési szerveknek, hogy az éves költségvetési előiĺányzatuk tęrhére e|ő|egezze

meganyátidiákmunkaköltségeitapźiyźaatípéĺueszkoz jć:váíĺäsćig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

3. a diakmunka költségeit a költségvetési szervek az átmenetileg kötelezettségvallalással

nem terhelt szabad maľadványainak terhéľe e|ó|egezzék meg.

Felelős : jegyző, költségvetési szervek intézméĺyvęzetói
Hatáľidő: 2015. június 29.

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal kötendő

adományoz átsi szerző dés megktitéséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgdľmester

A napiľend 4.3. pontját kiiliĺn táľgyalásľa kikéľték.

Soós Gyiiľgy
Megálläpítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta| a BizottsĘ az alźhbi

hatźttozatokatelfogadta:

Napirend 4.|'. pontja: Javaslat a 116I^ tiimbre vonatkozó teľvezési szeľződés

megkiitésére
Elő-terjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi ÜgłosztáIy uezetője

7 0 6 |20 Ĺ5. (vl.zg .) sz. Vá ros gazd á lko đá s i és P énzii ry í Blzottság hatáľ ozĺta
(13 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szĺvazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)
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A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1. a 116/A tömbre vonatkozó rorÉsz módosítással összefiĺggésben haromoldalú tervezési
szerzódést köt a Kasib Mérnöki Manageľ lľoda Kft-vel, mint Teĺvezővel, azza|, hogy a
költségek viselését a Sandleľ Kft., mint Megrendelő vállalja.

Felelős: polgrírmester
Határiđő: 2015. junius 29.

2, ahatározaÍ 1. pontja alapjtn felkéľi a polgármestert az előterjesztés l. számú mellékletét
képezó tervezési szeľződés a|áírásáĺa.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. iúlius 10.

Napiľend 4.2. pontja: Javaslat a ,,Nyáľi diákmunka'' elnevezésű ktizponti munkaeľő-
piaci pľogľamban való ľészvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek
biztosÍtására
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jeglző

707/2015. (W.29.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban töľtént a szavazás.)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Mtĺködési Szabályairól szóló 36/20Í4. CXI.06.) önkoľmányzati ľendelet 7, me||ék|et 1.4,6.
pontja alapján úgy dönt, hogy:

1. a ''Nyaľi diákmunka '' elnevezésű központi munkaerő-piaci progľamban vďó ľészvételre
inányuló kérelmęk benyújtását támogatja" ennek éľdekében felkéľi a jegyzot, a
Józsefrĺarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ és a Józsęfuaľosi Egyesített
B<jlcsődék intézményvezetőjét, mint foglalkoztatőt a kérelem benyujtasráľa a ''Nyĺíľi
diríkmunka'' kĺĺzponti program kęretében nyujtott bérköltség támogaÉs e|nyeréséhez, a
munkatigyi központtal a hatósrági és a munkavállďókkď a fogIalkoztatasi szerződések
megkötésére.

Felelős: jegyzó, költségvetési szervek intézményv ęzetői
Hataridő: 2015. június 29.
2. az 7. ponÍban foglaltak biĺosítása éľdekében engedélyezi a pľogramban részľvevő

költségvetési szerveknek, hogy az éves költségvetési előiranyzatuk terhéľe e|oIegezze
meg a nyári diakmunka költségeit apá|yázatipénzeszkőz jővttfuasěig.

Felelős : polgiírmesteľ
Hatĺáľidő: 2015. június 29.

3. a diákmunka költségeit a k<ĺltségvetési szervek az ćúmenetileg kötelezettségvállďassal
nem teľhelt szabad, maradvĺínyainak teľhére elő|egezzék meg.

Felelős: jegyző, költségvetési szervęk intézményvezetői
Hatariđő: 2015. jűnius 29.



Napiľend 4.3. pontja: Javaslat Budapesti Rendőľ.főkapitánysággal kötendő
adományozási szerződés megktitéséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Soós Gyiiľgy
Megadja a szót Danada-Rimán Edina jegyzonek.

Danada-Rimán Edina
A hatélrozati javaslat l-es pontjában a 2 đb Samsung T10 Galaxy Tablet helyett másfajta
eszkizbeszeľzés kerĹil beszerzésre, 2 db Samsung DPS típusú Tablet kerÍil beszerzésre.

Soós Gyöľgy
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnęk.

Komássy Ákos
trömmel veszi, hogy kevesebb kerékpiíľlopás lesz majd Józsefuaľosban, báľ egy fokkal
jobban örtilt volna neki, ha nem a honlapról tudja meg, előbb, mint ahogy a bizottsági d<jntés

megszületett volna, de tudja, hogy jogilag minden ľendben van. Szükséges ezt az egész
ęszközkészletet odaadományozni, nem lehet haszĺtůatba adni? Ha jól tudja' a Képviselő-
testiĺlet is a tagjainak hasznälatba adja az ęszköztiket. Ha jogilag sztikséges az adomárlyozás,
akkor természetesen elfogadj a.

Soós Gyiiľgy
Megađj a a szőt Danada-Rimaĺl Edina j e gyzoĺek.

Danada-Rĺmán Eđina
A rendőľség nem szokott hasznźlatba venni semmit, hanem vagy adományoz az
Önkormanyzat neki, de ań. is csak onkormanyzattő| és csak olyan onkormányzattól tud

elfogadni, ami könarbzásmentes Önkoľmĺínyzat. Itt minđenképpen szfüséges az
ađomány ozási szerző dés megkötése.

Soós Gytirgy
További kérđés, hozzászőIěs nincs, a vltźt lerźtĺja. Szavazásra bocsátja az aIábbi hatźttozatí
javaslatot:

A Yźtosgazdálkodási és Péĺlzjgyi Bizottstlg a Budapest Józsefuáľosi onkormanyzat
vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaról szóló 6612012. CXII.13.)
önkormanyzatirende|et 117. $ Q)bekezđése ďapjan úgy đönt, hogy

1' a Buđapest Józsefuĺĺľosi onkonrrányzat a ,,Kerékpar Regisztrációs Pľogľam''
bevezetése éľđekében a Budapesti Rendőr-fiikapitanysággď ađomanyozási szeruódést

köt, amelynek éľtelÍnében a Budapesti Rendőr-frkapitanyság tulajdonába adja az
ďábbiakat
- 2 đb DPS típusú Tablet
- 1 db Nikon coolpix L340 fényképezőgép
- 1000 db regiszľľációs matrica
- 5 db tIV lámpa
- 2 đb pecsétnyomó
- 1 đb IIV pecsétnyomópáma, tinta és higító
- promóciós anyagok (plakát, szórólap)



Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. iúnius 29.

2. ahatáľozat 1. pontja alapjźn felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képezó
adományo z ási szer ző đés a|áír ás ár a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20i5. julius 10.

Soós Gyiiľry
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazattal a Bizottságaz a|ábbihatfuozatot
elfogađta:

708I20t5. NI.29.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a Budapest Józsefuarosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasáról szóió 66/2012. cKn.13.)
önkormanyzati rendelet |I7. $ (2) bekezdése alapjan úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat a ,,Kerékpĺĺr Regiszhációs Progľam''
bevezetése érdekében a Budapesti Rendőr-fokapitanysággal adományozźtsi szerzodést
k<ĺt, amelynek értelmében a Budapesti Rendőr-fokapitźnystry tulajdonába adja az
alábbiakat
- 2 db DPS típusú Tablęt
- 1 db Nikon coolpix L340 fényképezógép
- 1000 db regisztrációs matľica
- 5 db UV lámpa
- 2 db pecsétnyomó
- 1 db UV pecsétnyomópáľna, tinta és higító
- promóciós anyagok (plakát, szórólap)

Felelős: polgáľmesteľ
}Jlatétndő : 20 | 5 . j únius 29.

2. ahatźrozat 1. pontja a|apjźn felkéľi a Polgármestert az eIőteqesnés mellékletét képező
ađomény ozźtsi szeľződés alźĺrásár a.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźndő:. 20 1 5. július 1 0.

i

. Soós Gyłiľry
i ez Íilés vésén lehetősée van felviláeosítás kérésekĺe. Megadia a szőt Jakabfu Tamás

l rcpviselőnek.
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(s z ó s z er int i I eír ós b an)

Jakabfu Tamás
Egy gyors kérdésem van, Szerđahelyi 1i. ügyben megkaptam avá|asń., az azigazság,hogy
idén márciusi plafonomlásra gondo|tam, azóta peľsze tudom máľ, hogy ott nem csak egy

lakás, hanem a félr haz omlik. Kiegészíteném a kéľđésemet, hány alkalomma| szÍilt ki az

Epkar ilyen omiási ügyekben és milyen lakásokban, monđjuk 2014. január l-ig
visszamenoleg. ĺrásban szeretnék erre választ kérni.

Soós Gyiirgy
Renđben, Képvisető uľ, írasban kap válasn. és kéri, hogy a Bizottság tagjai is kapják męg a
vá|aszt. A bizottsági ĺilést 1'4 őra 01 perckor bezź:ĺja, megköszöni arészvéte|t.

K. m. f. já;
Bizottság alelnöke

AZ Mötv-ben foglalt rendeikezéseknek megfelel, és a Varosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 20 1 5. j uniu s 29 - ei ülé sén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

A jegyzőkönryet készítette:

hqő^/J,w"*_.b-
Agóci Zsanett Rita
Szervezési és Képviselői lroda ugyintézője

A ieevzőkiinw mellékletei:

- jelenléti ív

- meghívĺí

- előteľjesztések

.p
q\i

Ĺ"l-"--
Bodnĺáľ Gabľiel

Szeľvezési és Képviselői hoda vezetője
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