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Soós Gyiirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 17. ĺendes ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 13
fővel határozatképes. Ismerteti a napiĺendet, majd szavazásra bocsátja az alábbi napirendi
javaslatot:

Napiľend:

1. Zárt iilés keretében tárgyalandĺĺ előterjesztések
(írásb eli előterj esztés)

i. Javaslat ,,Vallalkozási szetződés keretében az
Palotanegyed Kulturalis Varosmegújítása során
elvégzése'' tárgyű közbeszerzési eljaľás

Európa Belvaľosa Program II. -
útépítéSi és javítási munkálatok
eredményének megállapításáľa

GóľxÉznEsÍTEs)
Előteľjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ
vezetője

- a Wźľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

2. Javaslat útkánal kapcsolatos káĺtérítési igény rendezéséte (frsz.:
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvórosi Városüzemeltetést Szolgálp1|lggggtójLLo[erJeszro: Acs ťeIer - ą JozseJyarosl 

'/arosuzemeltetesl 
Ďzolgalat lqazgatola'

3. Javaslat útkáITď kapcsolatos káĺtéľítési igény rendezésére(fľszl :)"
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefvárosi Vdrosüzemeltetési Szolgáĺat igazgatója

4. Javaslat ,,Vállalkozási szeruődés tervezési, útépítési és iskolaepulet lábazat
vízszigete|ési munkálatok elvégzésére,, tárgytl közbeszerzési eljarás eľedményének
me gźllapítására (S ÜRGŐ s s É c, p otrcÉznEsÍTÉs)
Előterjesztő: Feľnezelyi Gergeĺy DLÁ - a Vóroýejlesztési és Főépítészi Ügłosztály
vezetője

2.Közbeszeľzések
(ír ĺźs b e l i el ő t erj e s zt é s)

1. Javaslat ,,Közétkeztetési szolgáItatás e|Látása diétas étkeztetéssel és a táialókonyhfü
fejlesztésével'' tďgyĹ| közbęszerzési eljĺáĺásban az ajćnlatÍevő alkalmasságínak
megáliapításĺíľa (PóTKEZBESÍTES)
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina _ a Humánszolgáltatási Ügłosztóĺy vezetője

2. Javaslat ,,Budapest-Józsefiláľos, Magdolna Negyed Pľogram I[I.'' (azonosító szám:
KMOP-S.1.I/B-I2-k.2012-0001)' ,,Családfejlesztési szo|gá|tatás kęretében SzociáIis
Lakhaüási Technikai Segítségnyujtás biztosítása,,,tźrgýkozbeszerzési eljĺáľásban az
aj ánlattevők ďkalmasságának megrál lapításźra ę orrÉznrsÍľÉs1
Előterjesztő: Csete Zoltón - a Rév8 Zrt. mb. cěgvezetője

3. GazdáIkodási Ugyo sztáiy
Előterjesztő: Dr. Hencz Ádrienn - ügyosztólyvezető
(ír as b e I t e ĺ őt erj e s zt é s)

l. Közteľület-hasańIatikérelĺnek ę|bíĺtlása
2. A Józsefurírosi KözösségiHázak NonproÍit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés

módosítása (poľxnznrcsÍľns)
3. Tulajdonosi hozzájělrulás Budapest VIII. keľÍĺlet Bókay János utcában vinłezeték

kiváItáshoz



Tulajdonosi hozztĺjfuliás a Budapest VII[. kerület Szigony utcában hírközlő háLózat
kiváltási munkákhoz
Tulajđonosi hozztýźtulás Budapest VIII. keľület Bókay János utcábaĺ gáze|osztó
vezeték kiváltashoz
A Budapesti ÉpÍtő és Szerelő Zrt.kéľe|me gépjármii elhelyezési kötclczcttségpénzbeli
megváltásaľa vonatkozóan
Javaslat az Us ,t.eleki téri piac területén lęvo J3 üzlethelység bérlői kérelmének
ęIbírá]'ásźxa
Javaslat viharkánal <isszefüggő, BKV kártérítési igény renđezésére

GóTIGZBEsÍTEs)
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Vórosüzemeltetési SzolgáIat igazgatója
Tulajdonosihozzttjźru|ás a Budapest VIII. kerület Práter u. 56-60. sz. ingatlanok előtti
részen j árdaburko lat felúj ításaĺa (stiRc o S SÉc, poľxnZBEsÍTÉ S)

4.R.évBZrt.
Előterjesztő: Csete Zoltón - mb' cégvezető
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Javaslat az MNPIII T|/|-3,T4/f,T4/3, T5l1 társadalmi alprogramjaihoz kapcsolódó
szupervízió és a T5/2 Kźivfuia tér megújításához kapcsolódó szociális program
vonatkozásában egyĹitfunűköđési megallapodások megkötésére (póľxÉznEsÍTÉs)

5. Kisfalu Kft.
(írásb eli előteĘ esztłźs)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és ęladĺísi ajźnlat jővehagyźsa
ElőteĘesztő: Koyács oxó - vagyongazdóllrodási igazgató

2. AMoZAK-ft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szamalatti iĺres,
önkormány zati n|ajđonú nem lakás célú helyiségľe
Előterj e sztő : Kovócs o ttó - v agłongazdállcodás i i gaz gató

3. lĺlt magáĺszemďy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Kun u. 12. szém
aläffiilŕes ĺĺnkormanyzati tulaj donú helýségek vonatkozásában
Előterjesztő: Kovócs ottó - vaglongazdáIlrcdási igazgató

4. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Népszínhaz u. 31. szźľĺl a|atti iiĺes, önkoľmányzati
tulajdoni nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoľdulós pőiyéaaton tĺjrténő
bérbeadásara
EI őterj e sztő : Kovócs o ttó . v agłongazddllrn dósi igaz gató

5. Javaslat a Budapest VIII., Üllői ut 66/A. szźlm a\atĺ iires nem lakás céljára szo|gźló
helyiség bérbeadásara vonatkozó palyázat eredményének megďlapítźlsáta
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - ügľvezető igazgató

6. Egyebek
(írasb eli előteĘ esztés)

1. TulajdonosihozztĄźru|ás az Auróra utca22-28.,Iőzsefuátosi Egészségügyi Szolgétl.at
elekřomos ellátásanak bővítéséhez
Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny - a Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese

4.

5.

6.

8.

9.



2. Javaslat betéti keľetszęrződés megkötésére a Sberbaĺlk MagyarországZrt-ve|
Előterjesztő: Póris Gyuláné - a PénzĹigyi Ügłosztály vezetője

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazaftal a Bizottságaza|ábbi napirendet
elfogađta:

57712015. (VI.08.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ3 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkođási és Pénzügyi BízottsĘ aza|ttbbi napiľendet fogadja el:

Napirend

t. ZáLrt iilés keretében táľgyaland ĺó előterj esztések
(ír ós b elt előt erj e s zt é ý

1. Javaslat ,'Yti|a|kozási szerződés keĺetébęn az Eurőpa Belvaĺosa Program II. _
Palotanegyed Kultuľális Vaľosmegűjítása során útépítési és javítási munkálatok
elvégzése,, taľgyu közbeszerzési eljaľas eređményének megá||apítÁsfua

iľorxÉznESÍTÉS)
Előterjesztő: Fernezelyi Geľgely DLA - a Vĺźrosfejlesztési és Főépítészi ÜgłosztáIy
vezetője

2.Javaslatútkárľalkapcsolatoskáľtérítésiigényrcnđezésére(frsz.:-
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefvárosi VárosĹizemeltetési SzolgóIat igazgĄója

3. Javaslat útkan'at kapcsolatos tarteĺtesi igény rendezésére {trsz-':J
ElőteĘesztő: Acs Péter - a Józsefvárosi Városüzemeltetłźsi SzolgóIat igazgatója

4. Javaslat ,,YáL|akozási szerzodés teľvezési, útépítési és iskolaéptilet lábazat
vízszigetehési munkáJatok elvégzésére,,. télĺgyíl közbeszerzési eljarĺás eredményének
megźt||apitáslára (SURGOS sEG, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ - a Városfejlesztési és Főépítészi Ug,,osztáIy
vezetője

2.Kőzbeszeľzések
(írás b e li előterj e szté s)

1. Javaslat ,,Közétkeztetési szolgá|tatas ęIIátasa diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhak
fejlesztésével'' t*Fyt, ,közbeszerzési eljĺáĺásban az ajénlattevő alkalmasságának
megáI|apitésaru(PoTI{EZBESITES)
ElőteĘesztő: Dr' Bojsza Krisztina - ą lIumánszolgóItatósĺ Ugyosztály vezetője

f. Javaslat ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonosító szám:

KMOP-S.1. |ĺB-12-k-2012-0001), ,,Csďádfejlesztési szolgźůtatts keretében Szociális
Lakhatásí Technikai Segítségnýjtás biztosításď,. téltgytĺ közbeszeruési eljtrásban az
aj ránlattevők alkalĺnasságanak megállapítasára (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév? Zrt' mb. cégvezetője



3. Gazdálkodási Ügyo sztáiy
Előterjesztő: Dr- Hencz Adrienn - üglosztályvezető
(írósb eli előterj es ztés)

1 . Kozterület-hasznźtlatt kérelmek elbíľálása
2. A Józsefuarosi KözösségiHázak Nonprofit Kft-vel kötött kcĺzszolgaltatási szeľződés

módosítása (PTTKÉZBESĺ.I.És)
3. Tulajdonosi hozzźtjćtrulás Budapest VIil. kertĺlet Bókay János utcában vinezeték

kiváltáshoz
4. Tulajdonosi hozzájźnulás a Budapest VIII. kertilet Szigony utcában hírközlő htl'őzat

kiváltási munkákhoz
5. Tulajdonosi hozzájaľulás Budapest VIII. kerület Bókay János utcában gázeLosztő

vezeték kiváltáshoz
6. A Budapesti ÉpÍtő és Szerelő Zrt.kéreIme gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeti

megváltásara vonatkozóan
7. Javaslat az Uj Teleki téri piac teriiietén lévő J3 iizlethelység bérlői kérelmének

elbíľálásaľa
8. Javaslat vihaľkárľal összefiiggő,

(poľxÉzgESÍTÉS)
BKV káľtéĺítési igény rendezésére

Előterjesztő: Ács Péter - a Jizsefilĺźrosi Városüzemeltetési Szolgĺźlat igazgatója
9. Tulajđonosihozzájaru|ás a Budapest VI[. keľiilet Práter u. 56-60. sz. ingat|aĺlok előtti

részen jardaburkolat feIi|itasan(SÜRcossÉc, póľKÉZBESÍTÉS)

4.R:évB Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cégvezető
(ír ásb eli e lőt erj e s zt é s)

1. Javaslat az MMIII Tt/7-3, T4/2, T4l3' T5l1 táľsadalmi alprograrĺýaihoz kapcsolóđó
szupervíziő és a T5l2 KáIvfuĺa téľ megrijításźűloz kapcsolódó szociális Prggľam
vonatkozásában együttmĺĺködési megállapodások megkötéséľe (POTKEZBESITES)

5. Kisfalu Kft.
(írasbeli előteĘ eszté s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajźnlat jővahagyésa
El őterj e s ztő : Kov ác s ottó - v aglongazdállrodős i igazgató

2. AM)ZA Kft. bérbevételi kéĺelme a Budapest VIII., Gutenbeľg tét 2. szźmr alatti iires,
önkormányzati tulajdonú nem lakĺís célú helýségre
EI őterj esztő : Kovócs ottó - v agłongazdĺźlĺadási i gazgat ó

t.Ű^agźnszeméIybérbevételikérelmeaBudapestVIII.Kunu.I2.száĺĺ
ďattĹtires önkormányzati fulajdonú helyiségek vonatkozásában
Előt erj e sztő : Kov óc s o ttó - v agłongazdóIlrodós i i gazgató

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínhaz u. 31. szám a|atti iiľes, önkormáĺyz-ati
tulajdonú nem lakás célri helyiség nýlvanos egyfordulós pźlyźaaton történő

bérbeadásaĺa
Előterjesztő: Kovács ottó - vagyongazdálkodźsi igazgató



5. Javaslat a Budapest VIII., Üllői tft 66lA. szám a|atti üľes nem lakás céIjára szolgáló
helyiség bérbeadására vonatkozó pá|y tnaÍ. eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - üg1łvezető igazgató

6. Egyebek
(ír ásb eli eIő t erj e s zt é s)

1. Tulajdonosihozzájáru|źs az Aurőra utca 22-28., Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
elektromos ellátásanak bővítéséhez
ElőteĘesztő: Dr. Vitályos Fanny - a Polgórmesteri Kabinet vezető-heĺyettese

2. Javaslat betéti keretszerzódés megkötéséľe a Sberbank MagyarországZrt-ve|
Eĺőterjesztő: Páris Gyulóné - a Pénzügyi Ugłosztály yezetője

1'. Zárt iilés keretében tárgyalandĺĎ előterjesztések
(írósb eli előterj eszté s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat ,,Vállalkozási szerződ,és keretében az Európa Belvárosa
Program II. _ Palotanegyed KulturáIis Városmegújítása soľán útépítési és javítási
munkáIatok elvégzése'' tárryú közbeszerzési eljárás eredményének, megállapÍtásáľa

ZART ULES
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi Üglosztály vezetője

A napiľend 1.1. pontját kültin tárgya|ásra kikérték.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat ritlĺíľľal kapcsolatos káľtérítési igény ľendezésére (fľsz.:

Z " "ZÁRTÜl,Bs.

Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Vdrosüzemeltetési Szolgólat igazgatója

Á napirend tdrgyalósa zórt iilés keretěben történt az Mijn. 46.s @ bekezdése ěrtelmében. A
napirenď tdrglalósa sordn elhangzottakat és a meghozott 578/2015. (VI.08) sĺ WB

hatdrozatot a zdrt íilésrdl készĺilt jeglzőki)nyv tartalmaua.

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat útkáľral kapcsolatos kártéľítési igény rendezésére (frsz.:

- 

zARTtŐ,os
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója

A napirend tđrgyalúsa zórt íilés keretében történt az Miitv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 579/2015. (W.08.) sz. WB

hatdľozatot a zdrt iilésről készüIt jeglzőkönyv tartalmazza



Napiľend 1.4. pontja: Javaslat ,,Vállalkozási szerződ'és teľvezési' útépÍtési és iskolaépĺilet
|ábazat vízszigetelési munkálatok elvégzéséľe,, tá,ľgyű kőzbeszerzési , eljáľás
eredményének megáIlapítására ZART ULES
Előterjesztő: Feľnezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály vezetője

A napiľend 1.4. pontját külön tárgya|ásra kikérték.

A Bizottsóg ĺétszáma _ Komássy Ákos és Pintér Attila megérkezésével - l5 főre váItozott.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat ,,Vállalkozási szerződés keľetében az Euľópa Belvárosa
Pľogram II. - Palotanegyed KultuľáIis Váľosmegrĺjítása soľán útépítési és javítási
munkálatok elvégzése', tárgyút kőzbeszerzési eljárás eľedményének' megállapítására

ZART ULES
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Vdrosfejlesztési és Főépítészi UgłosztáIy vezetője

A napirend ilźrglaldsa zdrt íilés keretében tiirtént az Miitv. 46.s Q) bekezděse értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sorón elhangzottakat és a megllozott 580/2015. (W.08.) sz. WB

ltatdrozatot a zdrt ülésről késziźIt jegyzőkijnyv tartalmazza

Napiľend l'.4. pontja: Javaslat,,VáIlalkozásĺ szeľződés tervezési' útépítési és iskolaépiilet
|ábazat vízszigetelési munkálatok elvégzéséľe,, tárgyút kijzbeszerzg.si ' eljáľás
eredményének megállapítására ZART ULES
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztést és Főépítészi Ügłosztóly vezetője

A napirend túrglaldsa zdrt iłlés keretében történt az Mt)n. 46.s (2) bekezdése értelměben. A
napírend tórglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 581/2015. (W.08.) sz WB

határozatot a aźrt iilésről késziilt jegyzők?inyv tartalmazza.

2.Rőzbeszeľzések
(ír as b e ĺi e l ő t erj e s z t é s)

Soĺós Gyiiľgy
Kiilon taryya|ja a Bizottság a 2. blokk napirendi pontjait, mivel eľre javaslat érkezik.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat ,,Kőzétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel
és a táIalókonyhák fejlesztésével'' tárgyűt kőzbeszerzésĺ eljáľásban az ajńnlattevő
alkalmasságának megáIlapít ására
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - a Humánszolgáltatósi [Ig,losztóIy vezetője

Soós Gyiĺľgy
A vítát megnyitja, megađj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nagyon örĺil annak, hogy a közétkeztetési szolgáItatás diétás étkeztetéssel történő ellźńása
részben folytatódik, részben megvďósulhat a táia|őkonyhak fejlesztésével. orömmel üdvözli



az eljárást, sajnálattal áI|apitja azonban meg, hogy Í đb páIyázót sikeľült találni az egészre,
ezért csak tartózkodni ť.ld' a szavazźsnáI.

Soós György
Megadja a szót Jakabfu Tamás képviselőnek.

J''akabfy Tamás
o maľ hosszú idő óta nem támogatja, hogy kozbeszercztętik ezt a szolgźitatást és nem
próbálják meg saját keretek kĺjzött ellátni. Ezen kívül ugy |tąa, elég ramaýul sikerĺilt kiírni,
hogy csupan egy szolgáltató látott benne potenciát, hogy pá|yázzon erre az aktthány
milliárdos, hosszú idejű közbeszerzéste. Valószínűleg az elókészítés időszakában hibakat
követtęk el.

Soós Gytirgy
Megadja aszőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Négy évľe kĺjtik a szeruoďést, tiibb mint 3 milliardos keretösszegre. Milyen biztosítéka van az
onkormanyzatnak, ha 1 vagy f év utźn gondja trĺmad a szo|gźitatóvat? Magyarán, mennyire
tuđ kiszállni egy iIyen 4 éves szerződéskeretből probléma esetén? Talán a kiíras ďkalmával is
felmerült ez a kérdés, hogy mennyiĺe szerencsés 4 éves ciklusra megkotni, és miéľt nem 1

vagy 2 évte,vagy 1+1-re, 2*1-re, stb..

Soós Gytĺrgy
YáIaszađásľa megadja a szőt az előterjesztőnek.

Dľ. Bojsza Krisztina
Enől va]óban volt mttt sző a kiírás kapcsán. Az á|ta|ános feltételek adottak ennél a
szerződéses formanál is, tehát felmonđrásra van módja az onkormányzatnak.

Soĺís Gyiiľgy
További kérdések, hozzászőIások nincsenek, a vitát |ezĄa. Szavazásra bocsátja az alétbbi
hatttr ozati j avaslatot :

A Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás
étkeztetéssei és a tĺlďókonyhak fejlesztésével'' taĺew kózbeszerzési eljaĺásban ťrgy dönt,
hogy

1. a PENSIO MinőségiKözétkęnętés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 5.) ľészvételre jelentkező
alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20 1 5. június 8'

f. e|fogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletétképező ajĺánlattételi felhívast és megkiildését a
PENSIO Minőségi Közétkeńetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 5.) részére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 5. június 8.



Soós Gyöľgy
Megállapítja. hogy 10 igen, 0 nem, 5 tartőzkodás szavazattal a Bizottságaz a|ábbihatározatot
elfogađta:

582/20L5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,5 tartózkodäs szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság a ,,Kcizétkeńętési szolgźtlÍatás e|Iátása diétás
étkeztetéssel és a tálalókonyhak fejlesztéséveľ' tárgyú közbeszerué,si eljarásban úgy dont,
hogy

1. a PENSIO MinőségiKĺzétkenetés Kft. (1103 Buđapest, Kőér u. 5.) részvételre jelentkező
alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést nyujtott be.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. június 8.

2. e|fogađja az előterjesztés 2. sz. mellékletétképező ajáĺIattételi felhívast és megkiildését a
PENSIO Minőségí Kozétkeńetés Kft. (1103 Buđapest, Kőér u. 5.)részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i5. június 8'

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat,,Budapest-Józsetváros, Magdolna Negyed Progľam IrI.''
(azonosító szám: KMOP-S.1.IĺB-t2-k-2012.0001)' ,,Családfejlesztési szolgáltatás
keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyrijtás bĺztosítása,, tárgyúl
kijzbeszerzési eljáľásban az ajánllattevők alkalmasságának megállapítására
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

Soós Gyiĺľgy
A vitát megnýtją megadja aszőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gábor
A nyertes csak az egylk szolgáltatásra nffitott be ajĺínlatot, a masik szo|gtitatésra nem
érkezetĺérvényes ajánlat. Mi történik ez utóbbi szolgáltatássď?

Soĺós Gytiľgy
VáJaszadásra megadja a szőt a Rév8 Zľt. pľojekhnenedzserének'

Hoľváth Dániel
YaLő igaz, 44 lakás korszerűsítésére két részletben, azaz 2fł2 lakásľa került kjkásta az
eljĺíľas, ezekbő| varhatóan csak az egyik lesz eređményes. A másik e||átásfua a múlt heti
képviselő-testĺileti iĺlésen egy október 15-re vonatkozó kérelem megfogalmaződott a projekt
haĺáridő hosszabbítas tekintetében. Jelenleg mérlegelik és a döntéshozók eIé fogiák
terjeszteni, hogy érdemes-e új eljarást kiírni, vagy esetleg van-e valamilyen alternatív
megoldás. A másik 22 |akas is nyílván el fog készüIni, de hogy milyen eljáĺás, illetve
szervezeti keretek közöfi, erre több opció is van még.



Soós György
Megadja a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Valójában vgyarLez lett volna a kérdése, de egy fokkal jobban érdekelné, hogy miért nem
akadt rá jelentkező, és mitől vźrható, hogy a későbbiekben akad az a|atl a rcjvid idó alatt, ami
még a pľojekt futamidejéből hátľavan.

Soĺós Gyiiľgy
Yźt|aszadásramegadjaaszőtaRév8Zrt.prĄe|<tmenedzserének.

Hoľváth Dániel
Hogy miéľt nincs sok jelentkezó, egyészt a szo|gáItatas speciális jellege indokolja. Részben a
családok részvételéve|, egy egész családfejlesztési szolgáltatasba integľálva valósul meg a
lakáskoľszerűsítés, tehát nem egy hagyományos építési beruhazásról varr szó, amire nyilván
ktinnyebben jelentkeznének. Valószínűsíthetĺĺ ok részben a kevés intézrnény leterheltsége,
kapacitáshiáĺlya, a hatáľidő, illetőleg az,hogy csďádokkal kell egytitt doIgozni, ami elvileg
ttjbb időľáfoľdítast igényel, a projekt pedig a végéhez közeledik.

Sorós Gytirgy
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
o egyébként Lźúna abban is potenciát, hogy a maradék 2f lakást esetleg valamelyik
ĺinkormányzati cég, intézmény meg tudná oldani, akar el tud képzelni egy Kesztyiigyláľ-
Kisfalu kooperációt.Meggyőződése, hogy a Képviselő-testtĺlet partneľ lenne abban, hogy erre

a 4-5 hónapra megemelje az éľintett cégek létszźtmát. Fölöslegesnek tartja további
kozbeszerzésekkel baj lódni ebben az ugybeĺ.

Soós Gytiľgy
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nagyjából ugyanezt akarta javasolni, hogy hagyják a ,,fenébe,, a közbeszerzést, ha jogilag
lehetséges, meľt mindnyájuk érdeke, hogy ęz a CsaIádfejlesztési szolgáltatás kerętébęn
megvďósuló Szociális Laktratási Technikai SegÍtségnyujtlás teljes egészében célba éľjen. Ha
szabađ ilyen javaslatot tennie, pľóbáIjak meg más eszközĺjkkel megoldani.

Soĺós Gyöľgy
További kérdések, hozzászóLźsok nincsenek, a vitźlt lezĄa. Szavazásra bocsátja az a|ábbi
hatfuozatí javaslatot:

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefvaros, Magdolna Negyed
Program III.'' (azonosító szttm: KMOP-5.1.1/B-t2-k-2012-0001)' ,,Családfejlesztési
szo|gáitatÁs keretében Szociális Lakhatási Technikai SegÍtségnyujtĺĺs biztosíttsď, tźrgyű'
közbeszeruési eljárásban úgy đĺint, hogy

1'. aMagyat Vöľöskereszt Budapest Fővárosi Szervezet (105l Budapest, Aĺany J. u. 31.)

aján7attevó a szetződés teljesítésére alkďmas, veIe szemben nem áIl fenn kizuő ok, így
részt vehet atfugya|áson (1. ľész vonatkozásában)'
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Felelős: polgármester
Határiđő: 20 1 5. június 8.

2. a közbeszerzési e1jaĺás eľedménýe\en a 2. rész vonatkozásźhan tekintettel arra, hogy a

Kbt. 76. $ (1) bekezdése a) pontja szerint eređményte|en az eijárás, ha nem nyújtottak be

ajanlatot.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. június 8.

Soós Gyiĺľry
Megállapítją hogy t4 igen,0 nem, ĺ taĺtőzkođás szavazaÍtal a Bizottságaza|ábbihatátozatot
elfogadta:

583/2015. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuaros' Magđolna Negyed
Progľam III." (azonosító száĺĺl: KMOP-S.1.1'lB-I2-k-2012-0001), ,,Családfejlesztési
szo|gáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosításď, tźtgytl
kozbeszerzési eljaľásban úgy đönt, hogy

I. a Magyar Vöĺ<jskereszt Budapest Fővĺárosi Szervęzet (1051 Budapest, Aľany J. u. 31.)

ajanlattevő a szerződés teljesítésére alkďmas, vele szemben nem á1l fęnn klzaĺő ok, így
ľészt vehet a t:áĺgyaláson (1. rész vonatkozasában).

Felelős: polgármester
H:attriđő: 20 1 5. június 8.

2. a kozbęszerzési eljarĺás eľedményte|en a 2. rész vonatkozźsában tekintettel ata, hogy a
Kbt. 76. $ (l) bekezđése a) pontja szerint eredménýeIeĺ az eljĺíľás, ha nem nýjtottak be
ajánlatot.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. június 8.

3. Gazdálkodási Uryo sztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Ádrienn - üglosztdlyvezető
(írásb eli e lőterj e szté s)

Soós Gytirgy
Ktilön tźrgya|ásra tesz javaslatot a 3.l. napirendi pont tekintetében. Egyéb kĺilon tźrgya|äsra
javaslat nincs, a blokkban maľadt napirendi pontok együttes vitájt-/- megnyitja, |ezĄa.
Szavazásrabocsátjaazalábbihatfu ozatí javaslatokat:
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Napiľend 3.1. pontja: Közterĺilet-használati kérelmek e|bíráIása

A napirend 3.1. pontját kiiltin táľgyalásľa kikérték.

Napirenđ 3.2, pontja: A Józsefváľosĺ Kiizłĺsségi H:ázak Nonprofit Kft-vel ki'tiitt
közszolgáltatási szeľződés mĺódosítása

A Yá'rosgazdtńkodási és Pénzügyi Bizottság átrvbázotÍ. hatáskorében e|járva, mint a
Józsefuaĺosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy đönt, hogy
elfogadja a hatźÍozat 1. mellékletét képező kozszolgźůtatási szerzóďés 2. mellékletének
módosíüĺsát.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 5. junius 8.

Napirend 3.3. pontja: Tulajdonosi hoz.zájáľulás Budapest VIII. keľület Bókay János
utcáb an v ízv ezeték kiv áltáshoz

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulĺását adja
MOBILTERV 2000 Kft. ľészére a Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Progĺam IV.
ütemében létesĹilő 125-ös tömb beépítése kapcsán sziikségessé váil'ő, a

. Bókay János utcát (lľsz': 36fI1')
r Tömő utcát (hĺsz.: 36|62/2)
o Pľáter utcát (ŕľsz.: 36100/2)

érintő vízvezetékkiváltasok kivitelezési munkáihoz, az alétbbi feltételekkel és kikötéselĺJrel:

a. jelen tulajđonosi hozzajału|ás a berubźnőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alóI,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontasi)
hozzajaĺulast a vonatkozó ľendelet (|9/1994. CV.31.) KHWI rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatď
Hatósági Ügyosńá./'y Építésügyi irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abbarl
foglaltakat maĺađéktalanul be kell tflÍtani,

c. k<jtelezi akjvite|ezőt a szakaszokon a burkolatok ideiglenes helyreĺállítasiíľa, melynek
a binonsĘos közlekedésre ďkďmas allapotát a végLeges helyreállítasig fenn kell
tzrtarua,

d. az engedé|yes ktiteles a munkfü (relyleállítás) elkészĺiltérő| a közteľület hrlajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen fulajdonosi hozzájérvlás csak az engeđéIyezó szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásávď, a döntés napjától számított 1 évig érvényes'

Felelős : polglírmesteľ
Hatáľidő: 2015. június 8.
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Napiľend 3.4. pontja: Tulajdonosi hozzájálľulás a Budapest VIII. kerület Szigony
utcában hírközlő lĺ^áIőzat kiváltási munkákhoz

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását aď1a

MAX-TEL7 Kft. ľészére a Budapest VIII. kerület Szigony utca 77. és 33. szám közötti
szakaszon (hĺsz.: 36137) a,,Corvin sétany projekť'miatt felmeľülő hírközlő háIőzat kiváltási
munkákhoz, az a|tlbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźľu|ás a beruhźľ;őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és muĺkakezdési (bwkolatbontási)
hozzźljáĺulást a vonatkozó rende|et (19/1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Épftésiigyi lrodájától előzetesen meg kell kérní, és az abbarl
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a kivitelezőt a szakaszokon a burkolatok iđeiglenes helyľeá||ítására, melynek
a binonságos közlekeđésre alkďmas állapotát a vég|eges helyreállítasig fenn kell
tartania, illetve kötelezi ajővźhagyott útépítési terveknek megfelelő kivitelezésére,

d. az engeđélyes kĺjteles a munkák (helyreállítás) elkészĺilt&o| a közteľĺilęt tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e' jelen tulajđonosi hozzäjfuu|ás csak az engeđélyező szervek, sza|ďlatőságok
előíľásainak maradéktalan betaľtasávaI, a döntés napjától sztmított 1 évig érvényes.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő: 2015. junius 8.

Napĺľend 3.5. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. kerĺilet BĺĎkay János
utcában gálzelosztő vezeték kĺváltáshoz

A Vaľosgazdĺílkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tuIajdonosi hozzź$źtru|ását ađja
pÓcłz Földgazelosztási Kft, megbízása a|apján a MULTI Kft. ľészére a Budapest VIII.
kerĺilet Corvin Sétany Program [V. Íitemében létesiilő 125-ös tömb beépítése kapcsán a Bókay
János utcában (ľsz.: 362|L) szĹikségessé váló, kisnyomású gáze|osztő vezeték kiváltások
kivitelezési munkáihoz, az a|étbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájarulás a benshźnőt (építtetőt) nęm mente síti az építéshez
szÍikséges egyéb szak'hatősági és hatósági engedélyek beszeruése a|őI,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a kozűtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzajtra|ást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) K}[VM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIIL keľÍ'ilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ugyosztály ÉpÍtésĺigyl Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
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c. kötelezi akivitelezőtazérintett ťrtszakaszokon abuľkolatok ideiglenes helyreáLlitásáta,
melynek a biĺonságos közlekedésľe alkalmas áLlapotźt a végleges helyreállításig fenn
kell tartania,

d' az engeđélyes köteles a munkák Qrelyreállítas) elkészĹiltérőI a kĺjzterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
eIőírásainak maradéktalan betartásával, a d<ĺntés napjátő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatafidő: 20 1 5. junius 8.

Napiľend 3.6. pontja: A Budapesti Epítő és Szeľelő Zrt. kéreLme gépjármű elhelyezési
kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozrían

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. bozzájaru| _ a Józsefuaros teriiletén az épít1etok gépjármű-elhelyezési kötelezettségéľől
szóIő 15/2011. (III.18.) önkormányzati rendelet 7.$ (i) bekezdés a) pontja alapjźn_,
hogy a Budapesti Epítő és Szeľelő Zrt. aBudapest, VIII. ker. Déri Miksa u.7. szźnl a|atti
(ttsz. 34943) ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó |2 db gépjármű-
elhelyezési kötelezettségétpérube|i megváltással teljesítse, 2.500.000,-Ft/parkoló díjéľt.

Felelős: polgármester
Határiđő: 201 5. június 8.

2, felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a gépjĺĺrmű-elhelyezési kötelezettség
megvá|tásěłavonatkozómegállapodáse|őkészítéséro|,aláítźsźről..

Felelős: polgármesteľ
Hatfutđő: 201 5. augusztus 3 1.

Napirend 3.7. pontja: Javaslat az Ú; Teteki téri piac terĺiletén lévő J3 iizlethelység bérlői
kéľelmének elbírálásáľa

A Városgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy nem j źru|hozzáaz Ú3 Teleki téri
Piacon ta]źilhatő J3 jelű tizlethelyiségľe vonatkoző cukĺászati készítmény, éđesipari termék,
valamint egyéb élelmiszer (magok, aszďvĺányok, fiĺszerek) tizletkör megvźtltonaűséłloz a
Giovanni Kolibri Kft. (székhely: 1174 Budapest, Bajza u. 26.; adószám: 2502097|-2-42;
cégsegyzékszám: 0 1 -09- 1 95 1 65) részére.

Felelős: poigámlesĹer
Határĺdő: 20 1 5. iúnius 8.
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Napirend 3.8. pontja: Javas|at viharkárľal összefiiggő, BKv káľtéľítési igény
rendezésére
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárost Vórosüzemeltetési Szolgálat igazgatója

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul az tnkormanyzat
9600l107910640800 kötvényszám,ő biztosítása - ,,onkormtnyzat źůtaT keze|t és fenntaľtott
utak kezelése során okozott kĺárok felelősségbiaosításď' - a|ap1arĺ_ aziĺkźrténtési előirźnyzat
terhére - BKV Zrt. tészére a Generali Biztosító Zrt. á|ta| megállapított összeg fennmaradó
részének, azaz 57.598-Ft a BKv Zrt. I0300002-20I07996-490f0061 számlźĄźra történő
kifizetéséhez.

Felelős: polgármester, Józsefvaľosi Városĺizemeltetési Szolgĺíiat igazgatőja
Határidő: 20i5' jrrnius 30.

Napirend 3.9. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. keľÍilet Pľáter u. 5ó-
60. sz. ingatlanok előtti ľészen jáľdaburkolat felújításáľa

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźtjźtruĺását adja a
Budapest VIII. keľület Pľáter utca 56-60. (hĺsz.: 3883912I) sz. ingatlanok előtti járdaburkolat

felújítasĺához az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozz,źljarulás a beruhlŁót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szfüséges egyéb sza|ďlatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' a beruhazónak (építtetőnek) a kozűtkezelói és munkakezdési (buĺkolatbontasi)
hozzájaĺuLźtst a vonatkozó rendelet (l9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros, VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal,
Hatósági Ügyosztálýól előzetesen meg kell kérni, és az abban foglďtakat
maĺadéktalanul be kell tartani.

c. kötelezi a kivitelezőt a járdaszakasz megfelelő minőségben töľténő kiépítéséľe,
helyreállítasáľa, melyľe aben:ŕlźlző és kivitelező közösen 5 év garanciátváLl|al,

d. a zöldteľületi szakasz védelme és teljes helyrerĺllítása(a34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy.
rendelet 18. $ (3)' (4), (5), (6) bekezdésben foglďtak Íigyelembe vételével). A
beruhazó és kivitelező közösen gałanciźttvźtl.|al a nĺivényzet pótlasanak e|végzéséért,

e. az engedé|yes köteles a munkĺík (helyreállítás) elkészĹiltérő| a közterÍilet tulajdonosát
is írásban értesíteni,

f. jelen tulajđonosi hozrajáru|as csak az engedélyező szervek, szak,hatőságok
előírásainak maradéktďanbetartźsával, a döntés napjától szźtľritoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlrido: 20 1 5. június 8.
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Soós Gyiirgy
Megáltapítj a, Łlogy 14 igen, 0 nem, 1 taľtóZkodás szavazat{al a Bizottság az alábbi
hataľozatokat elfo gadta:

Napirend 3.2. pontja: A Jőzsefvá'rosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft-vel köti'tt
ktizszolgáltatási szeľződés mĺídosítása

584/f0t5. (vI.08.) sz. Váľosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi BizottsĘ źÍrahtľott hatáskörében eIjarva, mint a

Józsefváľosi Kozösségi Házď< Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy
elfogadja a hatfuozat 1. mellék]etét képezó kozszo|gá|tatási szerződés f. mellékletének
módosítását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 5. június 8'

Az 584ĺf01.5. (VI.08.) sz. VPB határozat 1. mellékletét a jegyzőktinyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonosi hozzäjálrulás Budapest VIII. kerület Bókay János
utcáb an v ízv ezeték kiváltáshoz

585/201.5. (VI.08.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bĺzottság hztározata
(1.4 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
(Tematiĺcai blokkban tortént a szavazós,)

AYáĺosgazdrílkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdoĺosihozztĺjárulását adja

MOBILTERV 2000 Kft. részéľe a Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Progľam IV.
ütemében létesülő 125-ös tömb beépítése kapcsián szĹikségessé vźůó, a

o Bókay János utcát (ľľsz.: 3621'1)
o Tömő utcát (hĺsz.: 36162/2)
o Práter utcát (ľsz.: 3610012)

érintő vizvezetékkiváltĺások kivitelezési munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen hrlajdonosi bozzźljárulás a beruhźnőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďól,

b. a belrrlrazónak (építtetőnek) a közĺtkezelói és rnunkakezdési (burkolatbontási)
hozzźljaru\ttst a vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpíÉsügyi lrodájátő| ęlőzetesen meg kell kénri, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a szakaszokon a brľkolatok ideiglenes helyreallítasárą melynek
a biztonságos közlekedésre alkalmas allapotá.l. a vég\eges helyreallítĺásig fęnn kell
tartałĺa,
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d. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreti|ítás) elkészrĺltéró| a közteriilet tulajdonosát
fuásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájőĺu|éts csak az engedé|yező szervek, szaltďtatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szásĺlított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201 5. június 8.

Napiľend 3.4. pontja: Tulajđonosi hozzäjátrulás a Budapest VI[I. keriilet Szigony
utcáb an híľkiizlő báĺ|őzat kiváltás i m unkákhoz

58 6 ĺ20t5, (vI.0 8.) sz. Y ár os gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)
(ľematiĺrni bloklrban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy fulajdonosi hozzájániástń ađja
MAX-TEL7 lŕ..:ft.. részére a Budapest VIIi. kerĹilet Szigony utca 77. és 33. szám közötti
szakaszon (hľsz.: 36137) a ,,Corvin sétlíny projekt'' miatt felmerĹilő hírközlo htlőzat kivďtási
munkákhoz, az alźtbbi feltételekkel és kikötések&el:

a' jelen tulajdonosi hozzájaĺilás a ber,lházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beľuhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájaĺa|ást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KITVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Főviáĺos VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztáty Építésügyi kodĺíjától előzetesen meg kell kémi, és az abbarl
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. köte|ezi a kivitelezőt a szakaszokon a burkolatok iđeiglenes helyľeállításaľa, melynek
a binonsĘos k<jzlekedésre alkďmas állapotźú a vég|eges helyreállíĹísig ferrn kell
tarlaria, illetve kötelezi a jóváhagyott útepítési terveknek megfelelő kivitelezésére,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyľeĺíllítás) elkészĺiltéről a közteľület tulajdonosát
írásban értesíteni,

ę. jelen tulajđonosi horzźtjarulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktďanbetartásával, a dcintés napjától szímított i évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015' június 8.
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Napirend 3.5. pontja: Tulajdonosi hozzájźlľulás Budapest VIil. keriilet Bĺókay János
utcában gáze(osztő vezeték kiváltáshoz

587/2015. (vI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, l. tartózkodás szĺvazatta|)
(ľematikai blokkban ttrtént a szavazós.)

A.Yáĺosgazdálkodási és Pénztigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájtrĺilását adja
FOGAZ Fölđgazelosztási Kft. megbízása a|apjźtn a MULTI Kft. ľészére a Budapest VIil.
kerület Corvin Sétany Program IV. titemében létesülő 125-<ĺs tömb beépítése kapcsĺín a Bókay
János utcában (hľsz.: 36211) szükségessé váló, kisnyomasú gćze|osztó vezeték kiváltások
kivitelezési munkiíihoz, az a|źlbbi feltételekkeI és kikötésekkel :

a. jelen fulajdonosi hozzájaľulás a beruhtzót (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aIőI,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közítkezelői és munkakezdési (burkolatbontasi)
hozzajaru|ást a vonatkozó rendelet (1'9/1994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIiI. kerület Po1garmesteri Hivatď
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi irodájától előzetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartaĺj.,

c. kötelezí akĺvítelezőt az érintett útszakaszokon a burkolatok ideiglenes helyreállítástła,
melynek a biztonságos kcĺzlekedésrę alkalmas á|lapotát a végleges he|yreái|ításig fenn
kell taľtania,

d. az engeđé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészült&ó| a közterület tulajdonosát
írasban éľtesítęni,

e. jelen tulajdonosi hozzájałulás csak az engeđéIyező szęrvek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktďan betartásával, a döntés napjátő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáĺldő:. 20 1 5. junius 8.

Napiľend 3.6. pontja: A Buđapesti Epítő és Szeľelő Zrt. kérelrme gépjármű e|helyezési
kiitelezettség pénzb eli megváltás áľa vo natkozĺían

588/2015. (vI.08.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(Iematilrai blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdálkođási és Pénztigý Bizottság úgy dönt, hogy

1. }ĺiozzájźml - a Józsefuáros tęľtiletén az építtetők gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségéről
sző|ő I5lf011. (III.18.) önkormányzati renđelet 7.$ (1) bekezđés a) pontja alapjáĺ-,
hogy a Budapesti Epítő és Szeľelő Zrt. a Budapest, VIII. ker. Déľi Miksa u.7. szám alatti
(hĺsz. 34943) ingatianon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódő 12 db gépjármú-
elhelyezési kötelezettségétpénzbe|i megváltással teljesítse, 2.500.O00,-Fťpaľkoló díjért.

l8



Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. június 8.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a gépjárm{5-elhelyezési kötelezettség
nregváltásaľa vonatkozó nlegállapodás elĺSkészí Ĺés ériĺl, aláírásáról.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 201'5. augusztus 31.

Napirend 3.7. pontja: Javaslat az Uj Teleki téľi piac teľületén lévő J3 Íĺzlethelység béľIői
kéľelmének elbíráIásáľa

589ĺ2015. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(l.4 igen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatúa|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jtru|hozzáuz Ú1 T"l"ki te.i
Piacon található J3 jelű iŁiethelyiségre vonatkozó cukászati készítmény, édesipari tęrmék,
valamint egyéb élelmiszer (magok, aszalványok, flíszeĺek) üzletkör megvźiltoztat.źlstůloz a
Giovanni Kolibri Kft. (székhely: 1174 Budapest, Bajza u. 26.; adősztlm: 25020971-2-42;
cégsegyzéksztlm.. 01-09- 1 95 1 65) részére.

Felelős: polgármester
Hatźľ:'đő: 20 1 5. jtlnius 8.

Napiľend 3.8. pontja: Javaslat vĺhaľlĺĺľľal łĺsszefüggő, BKv káľtéľítési Ígény
rendezéséľe
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Városiizemeltet,ési SzolgőIat igazgatója

59012015. (w.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(Temati|rat blokkban tortént a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźtjáni az onkonĺrányzat
96001107910640800 köwényszámú biaosítlĺsa - ,,onkormźnyzat áitalkeze\t és fenntartott
utak kezelése során okozott karok felelősségbińosításď, - a|apjźn_ azttkártérítési eloirányzat
terhére - BKv Zrt. Ész&e a Generďi Bíztosító Ztt. źlta| megállapított összeg fenĺmaradó
részének, azaz 57.598-Ft a BKv Zrt. t0300002-20107996-49020061 számlájttta töľténő
kjťlzetéséhez.

Felelős: polgármesteľ, Józsefu:árosi VarosÍizemeltetési SzolgáLatígazgatőja
Hataridő: zlls.június 30.
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Napiľend 3.9. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Práter u. 56-
ó 0. sz. in gatla n ok e|őtti r észen j á rd ab u rkolat felúj ít ásár a

59t/20|5. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartrízl<odás szavazattal)
(Iematikai blokkban történt a szavazds.)

A Varosgazđálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását aĄa a
Budapest VIII. keľület Pľátęr utca 56-60. (hrsz.: 38839/2I) sz. ingatlanok előtti járdabuĺkolat
felújításához az alábbĺ feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhćtzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszerzése ďól,

b. a bensházőnak (építtetőnek) a koziÍkezelői és munkakezđési (burkolatbontási)
hozzájźnilźłst a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros, VIII. kerület Polgármesteri Hivatal,
Hatósági Ügyosztátytól előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat
maľadéktalanuI be kelI tartani.

c. kötelezi a kivitelezőt a járdaszakasz megfelelő minőségben töľténő kiépítésére,
helyreállításáĺą melyre aben:bźvő és kivitelező közosen 5 év gaľanciátváI|a|,

d. a zöldtertileti szakasz védelme és teljes helyreállítása(a34/2008. (V[. 15.) Főv. Kgy.
ľendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyeiembe vételével). A
beruhazó és kivitelező közösen gaľanciát vál|a| a növényzet pótlásanak e|végzéséért,

e. az engedéIyes köteles a munkák (lelyľeállítás) elkészültérőI aközteľÍilet trĺajdonosát
is írásban érfesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájźrulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betaľtásávď, a dö'ntés napjától szĺmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgiírmester
}{atáriđő: 20 1 5. június 8.

Napiľend 3.1. pontja: Kiizteľĺilet-használati kérelmek elbírálása

Soĺĺs Gyłiľgy
Avitát meguyitja. Ahatáĺozati javaslat IV. pontjában elírĺĺs történt, a díjmentességet teljes
díjfizetésre kéri javítani. Illetőleg ktilön szavazást fog elrendelni a hataľozati javas|at VI. és
IX. pontj ai vonatkoásában. Megadj a a szőt Jakabfy Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
Első kéľése ugyaÍLez lett volna a fV. pontot illetően, lévén egy vendéglátóheiy kitelepülése,
teljes díjfizetés legyen. Ahatźrozati javaslat V. pĺ;nĹjában a mozgĺiarusítás engedélyezését
nem javaso|ja 2018. novembeľig, csak 2016. novemberig. A VI. pontban egy Mária utcai
kitelepülésľől van szó, melyľe a Hatósági TJgyosn.á|y ĺiltal ellenőrzĺjtt lakossági panasz
ellenérę aka'juk most megadni az engedélyt.
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Soós Gytĺrgy
Az riem olyan biztos, ezért javasolta a külön szavazást az em|ített pont tekintetében.

Jakabff Tamás
Ugyanehhez a ponthoz kérdése is lerľre, mégpedig, hogy ebben az esetben miért nincs szó a
parkolási đíj megváltásáról, holott láthatóan a parkolósávbatervezik a kiteleptilést, legalább 3

paľkolóhelyet elfo glalva.

Soĺós György
Válaszadás ra megadja a szőt az előterj esztőnek.

I)r. Hencz Adľienn
AhaÍźrozati javaslat IV. pontjában javítják az e|fuźst. A mozgóarusítás esetében a kozterület-
használat 2016. november 30-ig történő engedéIyezését befogadhatónak tartja. A VI. pontban
szereplő ó-Bor-Mária Café Bt. parkolósávban var|) az onkormanyzat rendelete szerint
ilyenkoľ parkotóhellyel kell számolni a közteriilet-hasznźůati đíjat, az előterjesztés szöveges
részében ez elirásra került. A Ket. szerinti hatźrozatban maľ a paľkolóhely szerinti összeg
szeľepel, amennyiben a Bizottság hozzájáĺul

Soós Gytirgy
További kérdések, IlozzászőLátsok nincsenek, a vitát |ezĄa. Elsőként szavazÁsra bocsátja a

Í:o:tár ozati j avaslat VI. pontj át :

A Yéłrosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottsag űey dönt, hogy kĺjzeľtilet-haszná|ati
hozztĺjarulźlst ad teljes díjfizetésse| az a|źtbbiak szerint:

Közterület-használó. kérę|mező: o-Boľ.Mária Café Bt.
(1089 Budapest, Máĺia u. 5.)

Közterĺilet-hasznźiatiđeje: 2015. június 10. _ 2015. december 31.

KözterĹilet-hasznźl|atcéIja: vendéglátó tęrasz
Köztenilet-hasznźůat helye: Maľia u. 5.

KözterĹilet-hasnlá|atnagysága: 25 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. iúnius 8.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja' hogy 1 igen, 14 nem, 0 tartőzkodćs szavazatta| a Bizottséą a hatźtrozati
j avaslatot elutasította.

592ĺ2015. (W.08.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺiryi ftaottság határozata
(1 igen, 14 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzÍigyi Bízottság ligy dönt, hogy az alábbi hatélrozati javaslatot

nem foqadja el:

kĺiztertiĺeŕhąsználati hozzájórulást ad teljes díjfizetésseĺ az alábbiak szerint:
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KözterüIet-használó,kérelmező: o-Bor-MtźriaCafeBĹ
(1089 Budapest, Mária u. 5.)

KozterüIet.haszruálat ideje: 20l5. június I0. _ 2015. december 3].
Kozterület-használat célja: vendéglátó terasz
KozterüIet-hasznáĺąt helye: Mária u. 5.

Kĺjzterület-használat nagłsóga: 25 m2

Felelos: polgármester
Hataridő: 2015. június 8.

Soós Gytirgy
S zav azást a bo c sátj a a határ o zati j avasl at iX. p ontj át :

A Yáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĺ.ilet-haszná|ati
hozzájćtulást ad - teljes díjfizetéssel - az a|źbbíak szerint:

KöZterĺilet-használó, kérelmezo:

Közterület-használatideje: 2015' június 19. -2016. junius 30.

KözterĹilet-használatcé|ja: mozgő arusítás (virág, zöldség-gytimölcs)
K<jáerület-haszná|at helye: Nép.színhaz u. 9-11. _Teleki LászIő tér
KözterĹilet-haszrĺźtLatnagysága: 7 m.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. június 8.

Soós Gytĺľgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem, 3 taľtózkodźs szavazatral a Bizottság a hatáĺozati
j avaslatot elutasította.

593t20|5. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(1 igen, 11. nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy az ďábbi határozati javaslatot

nem foeadja el:

közterület-hasznóląti hozzójárulóst ad - teljes dffizetéssel _ az alábbiak szerint:

Ktizterület-hasznóIó,Iuérelmező:

Ktizterület-használat ideje: 2015. június ]9. _ 20I6. június 30.

Koztertjlet-haszndlat célja: mozgő árusítás (virág, zoldség-glümölcs)
KÓzterüIet-hąsznáIąt helye: Népszínház u. 9-I ]. -Teleki Lószló tér
KÓzterület-használąt nagłsága: I m"

Felelős: polgánnesteľ
Határidő: 20 1 5. június 8.
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Soĺós György
Egytitte s szav azásr a b o cs átj a a llaÍár o zatij avas 1at fęrľrmaradt p ontj ait :

A Vaľosgazdálkodási ós Péĺrztigyi Bizottság úgy dont, hogy Bedď< Pál egyéni vállalkozó
(1086 Bp.' Dobozi u. 27.) mozgóárusítás céIjára kérelmére indult koĺerulet-hasznźtlati
hozzźĄárulás megadása táľgyťr eljarást a Ket. 31. $ (1) bekezdésére tekintettel megszünteti.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. június 8.

1. A Vrírosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznĺílati
hozzájźru|ást ad - díjmentességgel _ azza|, hogy a kieső parkolási díj AFA taÍtalmát
(2015. május 26. -f01,5. auguszrus 3I. azaz 68 munkanap) - 38 284,-Ft-ot a Fenstherm-
West K-ft. köteles megfizetni a köZterület.hasznźlatról szóló hatźrozatban megjelĺllt
szám|aszámĺ a, az a|ábbiak szerint :

Kcjzteľület-hasznźiő.kéľelmező: Fenstheľm-WestKft.
(I081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Közterület-használat ideje: 2015. június 08. - 2015. augusztus 31.
Közterület-haszntiat cé|ja: építési munkaterĹilet
Közteľület-haszntůat helye: Kis Stáció u. 9.

Közterü1et-haszná|aÍnagysága.. 4L m2

Felelős : polgríľmester
Hataridő: 2015. június 8.

2. tudomásul veszi a Fenstherm-West Kft. közteľiilet haszĺźiatát 2015. május 26. napjatő|
2015. junius 07. napjáig.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20i5' június 8.

l. A Vĺírosgazdalkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati
hozzajaruIast ad _ díjmentességgel _ az alábbi ügyben:

Köztertilet-hasznaló. kérelmező: Fenstherm-West Kft.
(1081 Buĺlapest, Kun u. 4. Ísz.7.)

Közteľĺilet-hasmrílat ideje: 2015. június 08. _ 2015. junius 30.
Közteľtilet-hasznźiat célja: építésí munkateľÍilet
Köztenilet-hasnlźiathelye: Toinąi Lajos u. 7-9.
Közteľület-hasrnźlatnagysága: 44 m,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. június 8'
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2. tudomásul veszi a Fenstherm-West Kft. közteľĺilet hasznźtlatát 2015. május 26. napjátő|
2015. június 07. napjáig.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20i5. június 8.

A YźrosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đont, hogy közterület-haszná|ati
hozzájarulást ad - teljes díjfizetéssel - azalábbiak szerint:

Közterü1et-haszná|ő'kérelmező: orbánRĺóbertegyénivállalkozó
(2336 Dunavarsány , Ha|źĺsz Z. u. 3I .)

Közterület-használatiđeje: 2015. jrlnius 08. _20i6. június 01.

KözterĹilet-haszĺá|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteriilet-hasznáIat helye: Nagyfuvaĺos u.Z/b.
Közterület-hasznźt|atnagysäga: 18 m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. június 8.

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiati
hozzájtru|ást ad teljes havi díjfizetéssel az ďábbiak szerint:

Köztertilet-használó,kére|mezo: vidákKamillaegyénivállalkozó
(1088 Budapest, Krudy Gy. u. 11.)

Kozteľiilet-használat ideje: 2015. szeptember 01. _2016. november 30.

Köĺerulet-hasznáIat cé|ja: mozgóárusítás
KöZteľtilet-haszntiathelye: Kľuđy Gy. u., Lőrinc Pap tér, Mikszáth téľ
Közteriilet-hasznáIatnagysága.. I ÍIť

Felelős: polgármester
Hattridő: 20 1 5. június 8.

A Yálrosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dont, hogy köztertilet-hasznáJati
hozzttjfu liźlstad-díjmentességgel_azalabbiakszerint:

Közterület-hasznéió, kérelmező: Somogyi Béla u. 22. szám alatti Táľsasház
( 1 085 Budapest, Somogyi BéIa u. 22.)

KözterÍilet-haszrálat ideje: 2015. június 08. _ 2015. szeptembeľ 30.

Kĺjzteriilet-hasnĺźt|at cé|ja: építési munkatertilet - ĺállvĺínyozas
Közteľĺilet-hasnlźlathelye: Somogyi Bé|au.f2.
Közteľrilet-haszntt|atnagysága: 72 m"

Felelős: polgáľmester
}Jatáłidő: 20 1 5. június 8.
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A Ytrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtilet-hasznáIati
hozzájáru|źlst ađ _ díjmentességgel- az alábbiak szerint:

KözĹerülelhaszná|,3^kéręlnlezĺ5: Rendíĺrmúzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

Kĺjzterĺ'ilet-használat ideje: 2015. junius20.
K<ĺzterti1et-hasznźiat célĺja Mŕlzeumok Ejszakája
Közteľület-hasznźl|at helye: Mosony^i u. 5-9.

Köztęrület-hasznáIatnagysága: 1500m.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. iúnius 8.

A Yćrosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság úgy dont, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájáruLást ad - havi díjfizetéssel_ az a|ábbiak szerint:

Közterti1et.haszná|ő,kérelmező: LahudlryKft.
(1 1 8 1 Budapest, Havarľra u. 24.)

Közteriilet-használat ideje: 2015. junius 08. _ 2015' októbeľ 30'
I(özteriilet-hasznźlatcélja: vendéglátó terasz
Közteríilet-hasznźlathelye: Déri Miksa u. 1-3.

Közterület-haszntůat ĺagysága: 12 mf

Felelős: polgáľmester
Hatláľidő: 20t 5. iúnius 8.

Soós Gyiĺľgy
Megállapítją hogy 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodts szavazatta| a Bizottság az ďábbi
hatfu ozatokat elfo gadta :

5941201.5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattĺ|)

A Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy Bedak Pál egyéni véllralkoző
(1086 Bp., Dobozi u. 27.) mozgőárusitźls céljara kérelmére indult közterület-hasnńJati
hozzźtjáru|ás megadása tárgyÚ eljĺáľást a Ket. 31. $ (1) bekezdésére tekintettel megszĹfurteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.
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595120Í5. (VI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(14 igen, 0 nem, t tartózkod'ás szavazatta|)

1. A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati
lĺlozztqźn;irást ad - díjmentességgel - azza|,hogy a kieső paĺkolási díj AFA tartalmát

Q015. május 26. _ 2015. augusztus 3I. azaz 68 munkanap) - 38 284,- Ft-ot a

Fenstherm-West Kft. köteles megÍizetni a közterület-használatról szóló hatfuozatban
meg jel<iltszćlmlaszttmra,aza|ábbiakszerint:

Kozterület-hasznáIó. k&ę|mező: Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Közterület-hasznalatideje: 20l5. junius 08. -2015. augusztus 31.

Közterület-hasznét|at célja: építési munkaterület
K<jĺeľtilet-basznát|athelye: Kis Stáció u. 9.

KöZterü1et-haszná|atnagysága: 41. m2

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

2. tudomásul veszi a Fenstherm-West Kft. köztenilet basznáIatéú 2015. május 26. napjától
2015. jrrnius 07. napjáig.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. június 8.

5961201'5. (W.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(14 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

1. A Yźtosgazđálkodási és Pénztigý Bizottság úgy dönt hogy közterület-hasarálati
bozzájtnlást ad _ díjmentességgel _ azalábbi ügyben:

Köztertilet-hasznďó,kérelmęző: Fenstheľm-WestKľt.
(108i Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Köztertilet-haszrľáIat iđeje: 20i5. június 08. - 2015. június 30.

Közterület-hasznáůatcéIja: építési munkaterĹilet
Közterület-hasznźiathelye: Tolnai Lajos u. 7-9.
Közieľiilet-hasznźt|atnagysága: 44 m"

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. jrinius 8.

2. tuđomásul veszi a Fenstherm-West Kft. köztertilet hasznáLatát 2015. május 26. napjátći
2015. június 07. napjĺáig.

Felelős : polgár.mesteľ
Hatĺíridő: 2015. június 8.
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597/f01'5. (vI.08.) sz. Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdtllkodási és Pénzugyi Bizottság úgy d<int, hogy k<jzterület-haszná|ati
};ozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:

Közterület-hasznáió' kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterül et- haszná'Iat céIj a:

Közterület-hasznźiathelye:
Közterület-haszĺá|atnagysága:

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2015. junius 8.

KözteľĹilet-ha szrńlő, kérelmező :

Köztertilet-hasznalat iđej e :

Közteriilet-haszntlat cé|j a:

KözterĹil et-hasnlá|at helye :

Közteľület-haszntĺ|atnagysága:

Felelős: polgármesteľ
Hatźĺidő: 20 1 5. június 8.

orbán Róbeľt egyéni vállalkozó
(233 6 Dunavaľsány, Ha|ász Z. u. 3 | .)

2015. június 08. _ 2016. június 01.
vendéglátó terasz
Nagyfüvarosu.Zlb.
18 m'

2015. szeptember 01. -201,6. november 30.
mozgóárusítas
Krúgy Gy. u., Lőrinc Pap tér, Mikszáth tér
lm'

SomogyÍ Béla u. 22. szám alatti Táľsasház
(1 085 Budapest, Somogyi Bé|a u. 22.)
2015. június 08. - 2015. szeptember 30.
építésí munkateľüI et - á||v źny ozás
Somg8Yr Bé|au.22.
72m'

598/2015. (vI.08.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Varosgazdalkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy köztenilet-haszná|atj
hozzájarulźlst ad teljes havi díjfizetéssel az alábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő,kéľelmező: vidákKamÍIlaegyénivállatkozó
(1088 Budapest, Kĺúdy Gy. u. 11.)

Közterĺilet-hasznalat iđej e :

Kö zteriilet-h asznźiat céLj a:

KöáerĹilet-hasnltůat helye :

Közterĺilet-ha szntiat nagy sźrya:

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. junius 8'

599l20t5. (W.08.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtĺĺzkodás szavazatta|)

A Yőtosgazdálkodási és Pénz:ugyi Bizottság ligy dönt, hogy közteriilet-hasznźlatĺ
hozzájárulást ad _ díjmentességgel - aza|ábbiak szerint:
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600/2015. (VI.08.) sz. városgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használaÍi
hozzájarulást ad díjmentessé gge| - az a|ábbiak szęľint:

Kdzterület-használ'ő.kérelmező: RendőrmúZeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

Kozteľtilet-használat ideje: 2015. június20.
Közterület-hasznáIatcéIja: Múzeumok Ejszakźija
Kcjzteľület-hasznźůathelye: Mosonyi u. 5-9.
Közterü1et-haszná|atnagysága: 1500 m,

Fe1elős: polgáľmester
Határido: 20 1 5. június 8.

6011201'5. (vI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizoftság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<jzJeľÍi1et-haszná|ati
hozzájtru|ćtst ad _ havi díjfizetéssel _ aza|ábbiakszerint:

Kdztenilet-hasznáiő.kérelmező: Lahudl,ľKft.
(1 I 81 Budapest, Havann a u. 24.)

KözteľĹilet-használat ideje: 2015. jtlnius 08. _ 2015. október 30.
KöZteľĹilet-használat célja: vendéglátó teľasz
Köztenilet-hasznáIat helye: Déri Miksa u. 1.3.
Közterti1et-haszná|atnagysága: 12 fiŕ

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 5. junius 8.

4.Rév8Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltdn - mb. cégvezető
(ír ósbeli előterj esztés)

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat az MNPIII' TI.l1.3, T4If, T4ĺ3' T5/1 táľsadalmi
alpľogramjaihoz kapcsolódó szupervíziĺí és a T5ĺ2 KáIváľia tér megújításához
kapcsolódó szociális pľogram vonatkozásában egyiittműkiiđésÍ megállapodások
megkiitéséľe

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja. Kéľdések, hozzászőIások hiĺínyábaĺr avĺtźĺLezźtrja. SzavazásrabocsźÍja az
alábbihatáĺozati javaslatot:
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A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja Kovács Ignác szupervízor, egyéni vállďkozóval kötött egyiittműködési
megállapodást az e|őterjesztés f. sz. melIéklete szeľinti tartalommal és felkéri a
polgármestert arľrak a|áiĺ ásźr a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20 15. június 9.

2.) elfogadja a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvĺány - Iőzan Babák Egyesület
konzorciumával kotĺjtt együtÍnűködési megallapodást az előteľjesńés 4. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert arľrak altńrtsźra.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2015. június 9.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 1 5 igen, 0 nem, 0 taľtózkođ ás szavazatÍal a Bizotts ág az alábbi hattltozatot
elfogađta:

6021201'5. (VI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l.5 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Vaľosgazđálkođísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja Kovács Ignác szuperuizor' egyéni vá||alkozőva|' kötött egyĹittmiĺködési
megállapodást. az e|őtetjesztés 2. sz. melléklete szeľinti tartalommal és felkéri a
p o lgárme stert annak a|áit ásźr a.

Fele1ős : polgárľnester
Határidő: 201 5. június 9.

2.) elfogađja a Magyat Embeń Jogvédő Központ Alapítvany - Iőzan Babfü EgyesüIet
konzorciumával kötött egyiittműktiđési megĺállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerinti taľtalommal és felkéri a polgáľmestert annak aLźĺĺ,asáĺa,

Felelős: polglírmester
H;atźndő 20 1 5. junius 9.

5. Kisfalu Kft.
(írdsbeli előterj esztěs)

Soós Gyłiľry
Külĺĺn tfugya|ásatesz javaslatot az 5.I. napiľendi pont tekintetében. Egyéb külön tźttgyalása
javaslatokat kér.

Jakabff Tamás
Az 5.5. napirendi pontot kéri kiilön tźngya|nl.



Soós Gytiľgy
Külön táĺgyalásratovábbi javaslat nincs, a bIokkban maradt napiľendi pontok egyĹĺttes vítźtját
megnyitjąLezfu ja,Szavazásrabocsátjaazalábbihatározati javaslatokat:

Napirend 5.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jóváhagyása
Előterjesztő: Rovócs ottó - vagłongazdáIkodási igazgató

A napirend 5.1. pontját küliin táľgyalásľa kikérték.

Napirend 5.2. pontja: A MOZA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil., Gutenbeľg
tér 2. szám alatti iires, łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségľe
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

A Vĺĺľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzá,járu| a Budapest VIII., 36481l0lN34belyľajzí számon nyilvríntartott, természetben
a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szám a|att taLálhatő, 46 m" alapterüIetú, utcai
bejaratu Ířildszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásahoz hatźlrozott időrę, 2019.

december 31-ig a MOZA' K.JÍt. tészére, iparmiívészeti bemutatóterem, művészeti
tevékenység cé|jára,34.650,- Ft/hó + Afa bérleti + kĺjziizemi és ktil<jn szo|gtiltatási díjak
osszegen, azzal, hogy a bér|ő az źt|ta|a megźtllapodásban vállalt felújításokat (bontási
munkálatok, nyí|ászźrők cseréje, redőny javítása, aljzatt<legyenlítés, múgyanta terítés,

vakolás, glettelés, festés, villanyszerelés, fiítés kiépítése, mellékhelyiségek felújítása) a
helyiségben, a bérleti szerződés megkötésétől szamított 6 hónapon belül elvégzi saját
költségéľe. Amennyiben a fe\tljítzst nem végzi e|, vagy a késedelmet hitelt érdemlően
nem igazolja a béľbeađó fei'é, abéľleti díj összege a béľleti jogviszony kezdetétóL 49.500,-

Ft/hó + Áfa borIeti + közĹizemi és ktilönszolgáltatási díjak ĺisszegľe emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 8.

2.) hozzźĄárul a jelen hatáltozat 1.) pontja szeľinti önkormányzati tu|ajdonú nem iakás céIú

helyisé g felűjításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. jru:ius 8.

3.) a bérlő a bérleti jogviszony időtaĺama a|att bérbeszrímítássď nem élhet a
megallapodasban vállalt felujítások tekintetében, továbbá az źĺt,aLa eszközölt beruhazások
ellenértékét az onkomrányzattól semmilyen jogcímen nem kövętelheti a bérleti
jogviszony alatt és azt követöen sem.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2015. június 8.

4.) a bérleti jogviszony nem hosszabbítható meg az onkormĺányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céIjźra szoIgáIő helyiségek bérbeadásźlről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szttmil
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onkormányzati renđelet f9. $-a a|apjźtn, hanem új bérleti jogviszony esetén a bérleti díj
mértékéľől a Bizottság dönt.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. június 8.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére,
melynek feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában álló nem lakás cé|jźraszo|gźiő
helyiségek bérbeađasának feltételeiről szó|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormĺĺnyzati reĺdelet 14. $ (2) bekęzdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezďése alapjan kozjegyző
előtt egyoldalú k<ltelęzettségvállďási nyilatkozat a|áírásátvá||alja a leenđő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. július 3 l.

Napiľend5.3.pontjaĽmagánszemélybéľbevételikéľelmeaBuđapest
VIII. Kun u.12. szátm a|aíti tires iĺnkđľmányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazddlkoddsi igazgató

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem járul hozzá a Budapest
V[I-, 34742/0/N6 és 34742/0/N7 he|ytajzi számon nyilvántartott, Budapest vlil.' Kun u.
12. szám alatt elhelyezkedő, összesen 60 m" ďaptertilehĺ, üľes, önkormányzati tulajdonú,
utcai fo ldszinti helyi s e gek bérbeadá sźtho z |Ľĺma gán szem é|y r é szér e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
HatÁnďő: 20 1 5. június 8.

Napĺľend 5.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Népszínház u.31. szám a|atti
tires, łinkoľmányzati tulajdonrĺ nem lakás céIlĺ helyĺség nyilvános eryfoľdulós
pá.Iy ánaton tö ľténő b érb eadásáľa
EI ő t erj e s zt ő : Kov ác s o tt ó - v ag1n ngaz dńl lro dąs i i gaz gató

AYźtrosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu (šft-t, a Budapest VIII., Népszinház u. 31. szám alalt elhelyezkedő,
34776/0lN1 hĺsz-li, 1058 m" ďapteľÍiletű, tiľes önkormźnyzati tulajdonú, nem lakas céIú
hĄiség bérbęadźséra iľanyuló nyilvĺínos egyfoľdulós pźiyázat k'lítźsára 257 .067,- FtIhó
+ Afa összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem adható be olyan ajőnlat, amely a
Képviselő-tęstÍilet 248/2013. CVI. 19.) számńhatározattnak 8. pontja szerinti |2 és25 %-
os bérleti díj kategóriálbatartoző' illewe nyilvános internet szolgiíltatás (intemet kźxézó,
cďl center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
HatáÍĹdő: 201 5. iunius 8.
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2.) felkéri a Kísfalu Kft-t a pá|yźzat a Versenyeztetésí szabáLyzatről szóló 47/f0|5' (II. 09.)
számu képvise1ő-testr.ileti hatźrozatban foglaltak szerinti lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezeÍő igazgatőja
Hataľidő: 2015. junius 8.

3.) apáIyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában fogialtaknak megfeIelően
a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal hirdetotáb|ájźn, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuaros című helyi lapban, az
onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, tovź,ŕ,bá az onkormźnyzat és a Lebonyolító
számćra elérhető koitségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes
hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2015. augusztus 3 1.

Napiľend 5.5. pontja: Javaslat a Budapest vlil., tiuĺĺ ĺt 66|A'. szám alatti iires nem
lakás céljáľa szolgálĺí helyiség bérbeadásáľa vonatkozó páůyánat eredményének
megállapítására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - iigyvezető igazgató

A napiľend 5.5. pontját kĺĺlłin tárgyalLásra kikéľték.

Soós Gyiirgy
Megál1apítja, hogy i5 igen, 0 nem, 0 taľtózkodts szavazattal a Bizottság az atábbi
hatfu ozatokat el fo gadta :

Napiľend 5.2. pontjaz AJ$í0ZA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil., Gutenbeľg
tér 2. szám alatti iiľes, tinkormányzati tulajdonú nem lakás célri helyiségre
ElőteĘesztő: Kovács ouó - vaglongazddlkodasi igazgató

603 l20 15. CVI. 08.) sz. Y ár o sgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottsá g határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(Iematikai blokkbąn történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyí Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzńjálrul a Budapest VI[., 3648t/0/N34helyrajn számon nyilvantaľtott, természetben
a Buđapest VIII.' Gutenberg tér 2. szńm a|att tďálható, 46 m" ďaptertiletíĺ, utcď
bejáĺatú ftjldszinti nem lakás célú Ĺizlethelyiség bérbeadásrához batźlrozott idorc, 20|9.
december 31'-íg a ľ ĺoza K:Ít. részéĺe, iparmiívészeti bemutatóterem, művészeti
tevékenység cé|jfua,34.650'- Ft/hó + Afa béľleti + köziizemi és lqilön szo|gáItatási díjak
összegen, azzal, hogy a bér|ő az áItaLa megéilapodásban vállalt felújítĺsokď (bontási
munkálatok, nyíllászőłők cseréje, redőny javítasą aljzatkiegyenlítés, műgyanta terítés,
vakolás, glettelés, festés, viIlanyszerelés, fiítés kiépítése, mellékhelyiségek felújítasa) a
helyiségben, a bérleti szerződés megkötésétől szamítłltt 6 hónapon belĺil elvégzi saját
költségére. Amerľryiben a felújítást nem végzi eI, vagy a késędelmet hitelt érdemlően
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nem igaz.o|ja a bérbeadó felé, a bérleti díj osszege a béľleti jogviszony kezdetétől 49.500,-
Ft/hó + Afa béľleti + kozuzemi és különszolgáltatási díjak összegre emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. június 8.

f .) hozzäjźlrul a jelen hatärozat 1.) pontja szerinti önkoľmányzati uIajdonu nem lakás célu
helyisé g felúj ításahoz.

Felelős: Kisfalu Kft. rigyvezető igazgatőja
Hataľiđő: 2015. junius 8.

3.) a bérlő a bérleti jogviszony időtaĺtama a?aÍt bérbeszámítással nem élhet a
megáIlapodásban vállďt felújítások tekintetében, továbbá az á|ta|a eszközölt beruhazások
ellenértékét az Önkormányzattő| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti
jogviszony ďatt és aá követően sem.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 8.

4.) a béľleti jogviszony nem hosszabbÍtható meg az onkormanyzat iilajdonźłbarl źi'Iő nem
iakás céIjtra szolgaló helyiségek béľbeadásaról szóló 35D013. (u. 20.) szźtrrl;u

önkormanyzatirende|et 29. $-a a|apjćn, hanem új bérleti jogviszony esetén a bérleti díj
mértékéről a Bizottság dĺint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. jrinius 8.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére,
melynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában elllrő nem lakás cé|jźra szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35/2013. o/I. 20.) számú Budapest
Józsefuaľosi onkormanyzati ľendęlęt 14. $ Q) bekezđése alapjan 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése ďapjrĺn közjegyzó
előtt egyoldalú kötelezęttségváiIalási nyilatkozataIőírásź.ŕvtt||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataĺidő: 2015. július 3 1.

Napirend5.3.pontja,nmagánszemétybérbevételikéľeImeaBudapest
VIII. Kun u.12. szám alatti üres iinkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
Előterjesztő: Kovócs ottó - vagłongazdólkodósi igazgató

604ĺf015. CvI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryĺ Bĺzotfság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(Tematilrai bloklcban tÓrtént a szavazás.)

A Ytlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt hogy nem jfuu| horzá a Budapest
VIII.,34742/0lN6 és 34742ĺ0/N7 helytajzi számon nyilvantaľtott, Budapest vI[., Kun u.
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|2. szám alatt elhelyezkedő, összesen 60 m2 alapterületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú,
utcai ťoldszinti helyiségek bérbeadá sźthoz 

-m 

a gánszem ély részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2015. június 8.

Napirend 5.4. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľiilet Népszínház u. 31. szám a|atti
üres, iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helýség nyilvános egyfoľdulós
pá'|y ázaton tłirténő b érbeadására
El ő t erj e s z t ő : Kov dc s o t t ó - v a gł o ngaz dáI ko dlźs i i gaz gat ó

605/2015. (W.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotiság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, a B^udapest VIII., Népszínház u. 31. szźlm a|att elhelyezkedő,
34776/0lNl hĺsz-ú, 1058 m, alapterĺiletű, ĺires önkormtnyzati tulajđonú, nem lakás célú
helyiség bérbeadasríľa irĺányuló nyilvános egyfordulós pźiytzat kiírására 257.067,- Ftĺhő
+ Afa összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźrlat, amely a

Képviselő-testu\et248lf0t3. (vI. 19.) szám,hhatźrozattnak 8. pontja szerínti |f és25 %-

os bérleti díj kategóriábatartoző, illewe nýlvános intemet szolgráltatás (internet kávéző,
call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Feleiős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatfuiđő: 20 1 5. június 8.

2.) felkén a Kisfalu Kft-t a pźlyázat a Versenyeztetési szabá|yzattől szóló 47/2015. (II. 09.)
számú képviselő-testiileti hatÁĺozatbarl foglďtak szerinti lebonyolítasĺáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20 1 5. június 8.

3.) apźúyazati felhívĺást a Versenyeáetési Szabályzat 1'1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főviáľos VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtrĺbLá!źn, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefvaľos címtĺ helyi |apbarl, az
onkoľmaľryzat és a Lebonyolító honlapján , továbbá az Önkormányzat és a Lebonyolító
szźlméra elérhető költségmentes hiľdetési felĺileteken' egyéb rendelkezésľe rál1ó internetes
hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatôja
HatÁrtdó: 20 1 5. augusztus 3 1.
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Napirend 5.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|á'r és eladási ajánlat
jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdólkodási igazgató

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
20i3. decembeľ l-jétől datálódik az 5 éves bérleti jogviszony, đę 2014. augusztus i3-án
ismételt bérbeadás történt. Mi ennek az oką mí tciľtént a két időpont közott? Továbbá mi
alapjan kapta meg a lakĺíst, esetleg pá|yźzatiŃjarl? VégezetĹil mi az eIfogadható indoka annak,
hogy a bérlő felmentést kéľ az eliđegenítés tilalma alól?

Soĺis Gyiiľgy
Válaszadásra megadja a szőt a Kisfalu Kft. divízióvezetőjének.

Nováczki Eleonóľa
A bérleti jogviszony 20L4. auglsztus 13-án kęľiilt béľleti szerződésbe foglalásra, 2013.
decembeľ l-jei keltezéssel visszamenőlegesen. Vďószíniíleg1artozása volt, és a rendezésére
eztkovetően kerüIhetett sor. Nem pá|yazatútjan került béľbeadásra a lakás, hanem ezmáľ a4.
hosszabbítása az 5 éves bérleti szeľződésének. A felmentés az onkormźnyzat döntése, hogy
megadja-e, vagy sem' különosebb indoklás nem szĹikséges hozzá. ÁlHspontjuk szerint,
miután egy régebbi bérlőről van sző, nem egy új béľleti szęrzőđéssel ĺendelkezőről, a lakas
el idegenítés ének igazźbó l ninc s akadá|y a.

Soós Gyłiľgy
Ha volt máľ egyszer a ťĺzetéssel problémája a bérlónek, és újrak<ĺtötték velę a bérleti
szerzódést, amit az előterjesztés nem taglalt, egy Családsegítővel történő konzultációt
szĺikségesnek taľtana a döntés előtt. Mindenképpen a Családsegítő véleményének ismeretében
javasolja tźrgya|nl az e|őteqesztést, nehogy a béľlő esetleg a lakásmaff.la á|dozatává vláljon.
Megadja a szőtKomassy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Hasonló aggodalom kapcsán akarta kérni az előteľjesztőtől, hogy amennyiben javasolja a
Bizottságnak az elidegenítést k'lzźrő ok alól felmentést adni, akkor vďamifrle tisztes
indoklással szolgáljon, hogy egyébként miéľt érdeke az onkoľmźnyzatnak, vagy miért akaľja
a vevő. Egyetért Soós György elnökkel, szintén tart a lakásmaffia-veszélytől ebben az
esetben, ezért érdemesnek látja jobban átgondolni a javaslatot.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Javarészt el is hangzott, amit mondani kívĺínt. Nęm derĺil kl az előteqesztésbőI, hogy ez máĺ a
4. bérleti ciklus, amely a|álrésra keľtiIt. Mivel az önkormźnyzati bérbeadásoknál 7 vagy 2 év
elteltével nem lehet megvásaľolni a lakást, ezért kén, hogy ilyen esetekben pontosabb
e|őteq esztést kapj on a Bizottsźtg'

Soĺís Gytirgy
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Az előterjesztés olvasásakor nem gondolt lakásmaÍfia-veszélyre, mivel kétli, hogy a
lakásmaffia a forgalmi érték95 Yo-át szeretné kiĺĺzetni a lakásokért. De természetesen semmi
akadá|ytt nem látja aĺurak, hogy visszakerüljön aBizottság e|é az eIótetjesztés 1-2 hét múlva,
hogy tcjbb információ birtokában dönthessen. Azonban tĺjrténetesen ő viszonylag jól ismeri a
szóban forgő házat, és szeľetné felhívni a BízoÍtság figyelmét, hogy az önkormányzati
tulajdoni hányad 5,2,84 yő. Ezértha jőt akarnak ahźanak, akkor mihamarabb eladnak még egy
lakást, hogy 50 %o alákerüljön az onkormanyzat, mert igencsak ráferne egy kis felújítas ene a
hźzra, lévén nagyon ramaty állapotban. Nyilvan nem ez a jelenlegi döntés célja, csak
mellékesęn jegyeńe ffiog, amťlgy a további információk kérését és az ügy újbóli
megtárgyalástĺ ő is el tudja fogadni.

Soós Gyöľgy
Előterj esaő tehát visszavonj a.

Napirend 5.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Üľ0ĺ ĺt 66|A'. száľĺr' alatti iiľes nem
lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadásáľa vonatkozĺó páłIyázlt eľedményének
megáIlapítására
Előteľjesztő: Dr' Pesti Ivett - üg1nezető igazgató

Soĺós Gyöľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Jakabfy Tamás képviseiőnek.

Jakabfy Tamás
Januar 26-aÍL đöntött a Bizottság apá|yázat eredménýelenségéről, miért taĺott május 13-ig a
p ály źuat új b ó li kiírás a?

Soĺós Gyiirgy
Valaszadásra megadja a szőt a Kisfalu Kft. divízióvezetőj ének.

Nováczki Eleonóra
Történt egy sajnálatos esemény, betörtek a helyiségbe, ezért az á||apotokat helyľe kellett
allítani a helyiségben.

Soós Gyłirgy
Egyéb kérdés, hozzásző!ás nincs, a vĺtźĺ |ezaĺja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatttrozzti
javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII.3627410lN2 és 36274/0lN3 he|yrajzi sziímon nyilvantartott, a Budapest
VIII., Üllői tft 66/A. szÍlm a|atti, 94 m2 + 165 m2 ďapterÍiletiĺ önkormĺínyzati tulajdonú
helyiségek bérbeadására, aYźxosgazdĺílkodási és Pénziigyi Bizottság 959/f0I4. (Ix. 01.)
szĺímú hatátozata alapjan kiíľt nýlvanos egyfordulós páÄyźzatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvanítj a.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 20 1 5. június 8.
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2.) a pá\yźlzat nyertesének a benyújtott
Egyesületet nyilvánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 2015. iúnius 8.

ajźnůaÍa a|apjtn a Ferencváľosi Football Club

3.) a) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Üllői tlt 66/A' Q..Iagýemplom utca felőli
bejáľatú) sztĺn a\atĹ ta|áIhatő, 36274lOlN2 hĺsz-ri utcai bejaľatu pinceszinti 94 m2
ďaptertiletű, és a Budapest ViII., Üilői tlt 66lA. szźrn a|atti,36274l0/N3 hrsz-ú utcai
bejaratú ftildszinti 1'65 m" ďapterületií onkormányzati tr|ajdonú, üres, nem lakás célú
helyiségek bérbeadásríra kiíĺt nyilvĺĺnos egyfordulós páIytzat nyeľtesével, a Ferencvłáľosi
Football CIub Egyesülettel a bérleti szerzódés megkötésére,hatźrozott idő 10 évre,2025.
december 3I. napjáig, sportkozpont kialakítása ftĺizdősportok, kondicionáló, erősítő
edzések taľtása) tevékenységek (szeszesitď árusítása nélkül) céIjfua,69.225,- Fťhó + Afa
bérleti + köztizemi és külön szolgáltatási đíjak összegen. Amennyiben az Egyesület a
pá|yazat nyerteseként bérleti szerződést köt és a248/201'3. CVI. 19.) szźlmű képviselő-
testtileti hatfuozat f7 . pontja szeľinti első éves beszámolij át a szakĺlai bizottság részérę
benffitotta" és azt abízottság elfogađta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeađói jogokat
gyakorló bizotÍsága kérelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefuaľos, valamint a
józsefváľosí lakosok érdekében folýatott tevékenység szeľinti kihasználtsága
fiiggvényében a 26. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékľe módosíthatja, a bérleti
szerzőđés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

b) elfogadja a pźůyázó egyéb vállďrísait a k<ivetkezők szeľint: hátľányos helyzenl
gyermekek részére ingyenes edzési lehetőségek biztosítása. ÁItďunos iskolak részétę|ĺeti
2-3 ďkalommal kiŁdőspoľt és erőn]éti edzések tartása igény szerint. Versenyzési
lehetőségek biztosítása, versenyekľe való felkészítés, versenyeken történő indulási
lehetőség az egyestilet tagjai szźnÉLra. VIII. keľĹileti vállďkozások, allami szervek
dolgozóinak kedvezményes edzési lehetőségek biĺosítása igény szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hataľidő: 201 5. jinius 8.

4.) aKt.hatfuozat29. pontja éľtelmébęn a szakmai terv és a szak,łrlai beszámoló értékelésére
és elfogadásźta az onkorrrranyzat hatáskörrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottság a sza(rrlu tervet és beszámolót elfogadta, ilgy az
onkormanyzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsĘa az önkormányzati
feladatokÍroz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti đíjat az adott
évľe is engeđélyezi. Amennyiben a szervezet aköte|ezettségeinek nem tesz eleget, ,tĘy a
bérleti díj az érintetÍ év januar I. napjátőI visszamenőIegesen az aktuális forgďmi értéket
alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszámított, a nem civil szervezetekre meghatfuozotÍ
bérleti díjnak megfelelő ö'sszegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámoiója
a|apjźnbizonýtott, hogy tevékenységét csak részbenvégezte Józsefuĺíros érđekében, úgy
a bérleti đíj a 26. pontban szabtůyozoÍt magasabb kategőriźha sorolt bérleti díjra
emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatźltídő: 20 1 5. június 8.
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5.) a bérlőjelöItnek tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszony időtartama a|atlés azt
követően sem élhet béĺbeszttĺnítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
kĺjvetelheti az o nkormán y zattő|.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. június 8.

6.) a 3.) pontban megállapított bérieti díj tbĺtetele, hogy az önkormányzati fe|adatokhoz és
célokhoz kapcsolóđó tevékenységetvégzó szervezetnek a következő feltételeket a bérleti
szerződésben vállalnia kell :

a) honlapjan, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként azonkoľmányzatot.

b) a legalább havi rendszerességű helyisé ghaszntlIatot igénylő eseményekĺől (fogadóóľa,
gyíĺlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjcĺn éľtesítést, meghívót aZ
onkormrányzatnak. Az események népszenĺsítéséľe az onkomlźnyzat a honlapján,
kö zo ss égi p oľtál pro filj án,, civi 1 e sem ény naptárt,, ho z |étr e és műkö dtet.

c) minden év mĺĺrcius 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai teľvét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményekettervez az év sorźn megrendezni,
illetve a béľleményben milyen áIlandó tevékenységet végez, az meruryiben szolgálja
Józsefuráľos és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

d) az e|őző évi tevékenységéről nffitson be beszámolót targyév május 31. napjáig.

e) a helyiségben az alapszaba|yában megielölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa

Felelős: Kisfalu K-ft. tigyvezeto igazgatőja
Hatĺíridő: 20 1 5. június 8.

7.) abérleti szerzőđés megkötésének fęltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szoIgáůő helyiségek bérbeadrásrínak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefváľosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekęzdése a|apjan3 havi
bérIeti díjnak megfeielő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺĺtelezettségvďlďási nyilatkozat a|áirétsát vźů|alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó lgazgatőja
Hatĺíridő: 201 5. július 3 1.

Soós Gytirgy
Megallapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 2 tntózkodás szavazatlal a Bizottság az aIábbihatfuozatot
elfogadta:

606/2015. (vI.08.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy:



i.) a Budapest VIII.36f74/0lN2 és 36274l0lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Buđapest
VI[., Üilői ift 66/A. szám a\atti,94 m2 + 165 m2 alapterÍiletű onkormtnyzati tulajdonú
helyiségek bérbeadására, a Vaľosgazđźl|kodásí és Pénzügyi Bizottság 959/f014. (IX. 01.)
számű hatátozata alapjźn kiírt nyilvános egyfordulós pályźzatot érvényesnek és

eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Kisfalu Kft". ugylezető igazgatőja'
Hatariđő: 2015. június 8.

2.) a pá|yźzat nyertesének a benyújtott
Egyesületet nyilvánítj a.

Fe1elős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20l5. június 8.

ajźlĺllaÍa a|apjźn a Ferencvarosi Football Club

3.) a) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vlil., Ullői tń 66lA. QrTagýemplom utca felőli
bejaratu) szźlm aLaĺt ta\áJható, zezĺąloĺuz hĺsz-ú utcai bejáratu pinceszinti 94 m2

alapterületiĺ, és a Budapest VIII., Üilői tlt 66ĺA. szám alat[i,36274/0lN3 hľsz-ú utcai
bejárau ftjldszinti 165 m' alapteľülehí önkoľmanyzati tuLajdonú, ĺiľes, nem lakás célú
helyiségek béľbeađásĺáĺa kiíľt nýlvános egyfoľdulós pá|yźnat nyertesével, a Ferencvárosi
Footbďl Club Egyesülettel a bérleti szerzőđés megkcĺtésére,hatźnozott idő 10 évrc,2025.
december 31. napjáíg, sportközpont kialakítása (ktizđóspoľtok, konđicionáló, erősÍkí
edzések taľtása) t*eń"yśegek (szeszesitď áľusítása nélkĹil) céIjfua,6g.f25'- Ft/tró + Áfa
bérleti * közüzemi és ktil<jn szolgáltatási díjak összegen. Amennyiben az Egyesĺilet a
pźůyázat nyerteseként bérleti szerződést köt és a248/201,3. (VI. 19.) számű képviselő-
testiĺleti hattĺrozat f7. pontja szerinti első éves beszámolójźft a szakmaí bizottság részétę
benyrijtotta, és azt a bizottság elfogađta, az onkorményzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefraros, valamint a
józsefuaľosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihaszráltsága
fiiggvényében a26. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékľe módosíthatja, abér|eti
szerzóđésegyébfeltételeinekvá|tozatlanulhagyasamellett.

b) elfogadj a a pźůyázó egyéb vállalásait a kĺivetkezők szeľint: hátranyos heIyzetl
gyeľmekek részéie ingyenes edzési lehetőségek biaosítĺása. Által'ĺ''os iskolĺák ľészére heti
2-3 ďkalommal kĺizdősport és erőnléti edzések tartása igény szeľint. Versenyzési
lehetőségek biztosítása, versenyekľe való felkészítés, versenyeken töľténő indulási
Iehetőség az egyesiilet tagjai szźrnfua. VIII. keľĺileti vállďkoztsok, állami szervek
dolgozóinak kedvezményes edzési lehetőségek biĺosítása igény szerint.

Felelős: Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Határidő: 201 5. június 8.

4.) a Kt. hatarozat29. pontja éľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszĺímoló éľtékelésére

és elfogadásźra az onkormányzat hatáskőrľel rendęlkező szakmai bizottsága jogosult.

Amerrnyiben a szakmai bizottság a szaL<ĺnai tervet és beszámolót elfogađta, ugy az
onkormányzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakoľló bizottsäga az önkormtnyzati
feladatok}roz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérlęti díjat az adott
évre ís engedéIyezi. Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, tĺgy a
bérleti đij az érintett év januaľ 1. napjátóI visszamenőlegesen az aktuális foľgalmi éľtéket

39



alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított' a nem civil szervezetebe meghattrozott
bérleti díjnak megfeleiő összegre emelkeđik. Amennyiben a szakmai teľve, beszźtrno|őja
alapjánbizonyított, hogy tevékenységét csak ĺészbenvégezte Józsefuaros érđekében, úgy
a bérleti díj a 26. pontban szabźůyozoĺ1 magasabb kategőriźlba sorolt bérletí díjra
emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatója
Határidő: 201 5. június 8.

5.) a bérlőjelöltnek tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszony iđőtaľtama a|att és ań.

kö,vetően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás köItségét semmilyen jogcímen nem
kĺjvetelheti az onkormány zattó|.

Fe1elős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 20i5. június 8.

6.) a 3.) pontban megáIlapított bérleti díj feltétele, hogy az onkotmányzati feladatokhoz és

céIokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezetnek a kovetkező feltételeket a bérleti
szerződésbęn vďlalnia kell:

a) honlapjan, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatókéntazonkormányzatot.

b) a legďább havi rendszerességu helyiséghasználatot igénylő eseményekĺől (fogadóóra,
gyíilés, rendezvény, tanácskozás, stb') küldjiin értesítést, meghívit az
onkormarryzatnak. Az események népszerűsítéséľe az Önkormányzat a honlapján,
köz<isségi portál profilján ,,civil eseménynaptárt,, hoz létre és miĺködtet.

c) minden év maľcius 15. napjríig nýjtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,

amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tetvez az év soriĺn megľendezni,
illetve a bérleményben milyen allandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja
Józsefuĺíľos és a józsefuaĺosi lakosok éľdekeit.

d) aze!óző évitevékenységérőlnyújtsonbebeszámo|őtténgyév május 3L.napjáig.

e) a helyiségben az aIapszabáLyźbarl megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. június 8.

7.) a bérleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormrányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. CVI. 20.)

szźlmaBudapest Józsefuárosi onkoľmanyzatirenđeLet 14. $ (2)bekezďése alapjrírr 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat a|áirźsáń vállďja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. julius 31.
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6. Egyebek
(ír ás b e Ii e l ő terj e szt é s)

Soós Gyłirgy
Külön tárgya|jaa Bizottság a 6. blokk napirendi pontjaít' mivel erre javaslat érkezik.

Napirend 6.1. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás az Auľĺíľa utca f2-f8., Józsefĺ'árosi
Egészségügyi Szolgálat elektromos ellátásának bővítéséhez
Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny - a Poĺgórmesteri Kabinet vezető-helyettese

Soós Gytĺrgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Kérdése, hogy a transzformátor-állomás hol helyezkedik eI, azaz énnt-e ez a bęruhźuÁs
közterületet.

Soós Gyöľgy
Yá|aszadásľa megadja a szót a Polgáľmesteri Kabinet referensének.

Szép Péter
Nem érint közterületet, a piac csaľnok mögött van, azt fogiĺík kicserélni, és jelenleg van még
két épület is rácsatIakozva.

Soĺós Gyiirgy
Megađja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nem éĺi, milyen csamokľól vansző,rigy tudta, a JESZ-rő1.

Szép Péteľ
A Rákóczi téri Piac csamoktól kapja valahogyan az áĺamot, ott keil majd bővíteni a
transzfoľmátort. Kicsit bonyolult, mivel több lakóéptilet is csatlakozik tá az Aurőra utcai
teľiileten.

Soós Gyiiľgy
Megadja aszót Komássy Akos képvíselőnek.

Komássy Ákos
Lehet, hogy ő tul értetlen, de aŻ,a piacot köľben közterület övezi.

Soĺós Gyiirry
Feltehetőenazépu|etďagsorábanvanatranszformźtorház.

Komássy Ákos
Elég brutalis kapacitásbővítésről van sző, de ha azt mondjak neki, hogy ez így teljesen
rendben van, akkor elfogadja.
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Soós György
Még nem épített ilyet, így erre biztosan nem tuđ valaszolni. További kérdések, hozzźsző|ások
nincsenek, avitátlezĄa. Szavazásra bocsátja az a|ábbihatátozaÍi javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy tulajdonosihozzájáľulását adja az
Auróra utca 22-28. szám alaÍIi Józsefvaĺosi Egészségtigyi Szolgálat 769.00 kVA villamos
energia teljesítmény ellátásahoz szükséges kozcélú hÍilőzatépítéshez.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 5. junius 8.

Soós Gytirgy
Megallapítj a, hogy 1 3 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazaLial a Bizotts ág az a|ábbi határozatot
elfogadta:

60712015. (W.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĘyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj án/rásttt ađja az
Auróra utca 22-28. szźlm alatĺi Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat 769.00 kVA viIlamos
energiateljesítménye|látástthozsziikségesközcélúhálózatépítéshez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. juníus 8.

Napiľend 6.2. pontja: Javaslat betéti keľetszeľzőđés megktitéséľe a Sbeľbank
Magyarorszá'gZrt-ve|
Előterjesztő: Póris Gyuĺáné - a Pénzügyi ÜgyosztóIy vezetője

Soĺós Gyiirgy
A vitát megnyitją megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gábor
A múltkori tenderen a K&H |ętt az onkonĺlányzat szfunlavezetíĺje. Emlékezete szerint volt a
betétlekötésre is ajĺínlafuk, a mindenkori megĺállapított ďapkamat mínusz X%,-ta, ami szintén
a legkedvezőbb ajtnlat volt a többihez képest. Mi indokolja ezt a tartalékmegoldást, vagy
ĺninden egyes betétlekötésnél lesz egy effajta versenyeztetés? Ha mar van egy elfogadott
ajánlat a K&H-tól, akkor miért sziikséges az ďternatív ajáĺlat is a betétlekötésre?

Soós Gyłirgy
Yźůaszadősra megađja a szőt az előterjesztőnek.

Páľis Gyuláné
A Képviselő-test{ilet a szćtmlavezető banksől dĺjntött a K&H Bank személyében. Ugyan a
K&H ajánlata tartalmazott egy folyószźm|a kamatot, ami a havi BUBOR + 0,25 %o mérték
vo\t. Az onkormanyzat költségvetési rendelete viszont úgy rendelkezlk, hogy ha le akanrak
kötni betétet az átmeneti|eg szabadpénzeszkőzök terhére, akkor asztlĺnfavezető bankon kíviil
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még négy banki ajźn|atot kell megvizsgálni a legelőnyösebb betételhelyezés kiválasztásához.
Ezért szükséges még ez akerctszerződés.

Soós György
Megađja a szót Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Melyik a másik három bank a Sberbank mellett?

Páris Gyuláné
A CIB BaÍk, a Küikereskedelmi Bank és a Raiffeísen Bank.

Soós Gyöľgy
További kérdés, hozzźszőLás nincsen, avĺtát|ezźnja' Szavazásta bocsátja az alábbihatfuozaÍi
javaslatot:

A Vaľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy az előteľjesztés mellékletét
képező,,Keľetmegállapodás betéti mííveletekre'' szerzőđést a Sberbaĺk MagyaroľszágZrt-vel
megkoti és felkéri a polgáľmestert annak aláírásfua.

Feleiős: polgáľmester
Hataridő: 2015. június 8.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazatta| aBizottstlg az a\ábbihatźrozatot
elfogadta:

ó08/2015. (\'I.08.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság batározata
(14 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az előtĄesztés mellékletét
képezó ,,Keretmegďlapodas betéti múveletekľe'' szeruóđést a Sberbank Magyarorszálg Zrt-ve|
megköti és felkéri a polgáľmestert annak a|áirźsźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. június 8.

rÉpvĺspr,or rBĺ-vrr,ÁcosÍľÁs rnnÉspr
(s zó s z er int i I e ír ás b an)

Jakabfu Tamás
Első kérdésem az) hogy a Népszínhaz utca végén, illetve a Teleki téľi vil1amosmegáIlónál van
egy csatomafedő, u-í''agyoň sok hónapja már minden autó ďatt elég hangos zajtha|lat.|Jgy
tudom, hogy egyelőre nem deriilt ki, hogy kié ez a csatomaťedő. En szeretném, hogyha az
Önkormányzat vďamely szerve is utána nyomozna erľrek.
A másođik kérdésem az,hogy néhany hónappal ezelőtt a Szeľdahelyi utca 1l-ben leomlott a

plafon, és én erľőI szeretnék további infoľmációt kéľni.
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Utolsó kérdésem az,hogy a Gyulay Pál utcának az elején, a Rákőczí tfihoz közelebbi végén
van egy vend'églátóhelynek egy nagyobbacska kitelepülése. En kikértem az ügyoszttl|ýól' a
dontésiinket, és összevetve a mostani állapotokka| azt|átom' hogy az engedé|ytől eĺtérőęn az
út szélétől kb. 1 méterre mar elkezdődik a kitelepülés. Ezen kívĺil azon a helyen a tilosban
majdhogynem mindig egy vagy két autó parkol, némileg akađá|yozva ott a kozlekedést. Én
azt szeretném kéľni, hogy ott próbáljuk az engedé|ynek megfelelő állapotokat helyreállítani.

Soós Gyłiľgy
Rendben, jegyző asszony intézkedni fog. A bizottsági ülést i3 őra 34 peľckor bezárom,
köszönöm szépen.

K. m. f.

Bizottság alelnĺjke

Az Möw-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Péľziigyi
Bizottság 2015. június 8-ai ĺilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Szervezési és Képviselői Iroda

A j eryzőkönyvet készítette:

fu!u,;, ü^ł,,łna "0dď,-Deákné Lőrincz Márta
Szervezési és Képviselői Iroda iigyintézője
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