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Nikoletta az R'FV Józsefváros Kft. képviseletében,Dulin Tamás d Józsefvdrosi
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Soós Gyiirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 3. rendkívüli Íilésén.Megállapítj a"hogy a Bizottság 11
ffvel hataľozatképes. Ismerteti a napiľendet, majd szavazásra bocsátja az a|ábbi napirendi
javaslatot:

Napirend:
1.

Zárt tilés keľetében tárgyalandó előterjesztések

(ír ós

b

eli eIő terj e szté s)

1. Javaslat

a

megváltással

Corvin Sétany Program keľetén belül bérleti jogviszony
történő megszĺintetésére(PóTxÉznrcsÍľÉs)

pénzbeli

Előterjesztő: Csete Zoltán _ a Rév? Zrt. mb. cégvezetője
A Budapest VIII. kenilet Tbiliszi té.Il]uźárr- a|atti ingatlarľa vonatkozó
elővásarlási jogľól való Iemondás
Előterjesztő: Pénzes Attila _ a GązdóIkodási UglosztóIy vezetője

2.

2.Rözbeszeľzések
(írósb eli előterj esztés)

1. Javaslat a ,,Józsefiiáľosi EgészségiigyiSzolgálat komplex fejlesztése keretében

eszközbeszerués szá'L|ítási szerzódés keretében a KMoP-4.3.2lA-13-2013-0001
azonosító száműprojękt során'' taÍgyúkijzbeszęrzésieljaľás megindításara
Előterjesztő: Dr. VitĺźlyosFanny _ a Polgórmesteri Kabinet vezető-helyettese
Javaslat ,,Ađasvételikeretszerződés kęretébęn egyenľuha és egyéb taftozékok
beszeľzése eseti megrendelések a|apjźrť,tárgyu kijzbęszerzési eljárás megindításara
Előterjesztő: Dr. Balla Katalin - a Jeglzői Kabinet vezetője
Javaslat a ,,Magdolna Negyed Pľogram III. Köztertilet progľam keretében térfigyelő
kamerarendszer kiépítése''táreyu közbeszerzési eljarás megindítására

2.
3.

eorrcÉzsEsÍTEs)

Előterjesztő: Bajusz Ferenc _ a Kĺjztert)let-felaglelett Üglosztály vezetője
3. Gazdátkodási tigyosztály
(írós b eli előterj

es ztés)

1. A Brírka Józsefuáľosi Szinházi- és KultuĺĺíIisNonprofit Kft.2014. évi egyszerűsített
éves beszámoló jelentésének elfogadása + MELLÉKLET IIELYSZÍM
KIosZTÁssAL

2.
3.

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - ügnezető
Józsefuríros K<jzbiztonsagáért és Köztisztaságäért Szolgláĺtató Egyszemélyes NonproÍit
Kft. egyszeriĺsített éves beszámolója a2014.01.02 _ 20t4.12.31. közötti időszakľól és
a folyamatban lévő perekĺől

Előterjesztő: Bozsik Isndn Péter - üg1nezető
A Józsefuárosi Gyeľmekek ÜđriltetéséértKĺjzhasznúNonprof,lt Kft. 201'4. évi
EgyszeriÍsített éves beszĺímolójának és k<ĺzhasznútevékenységérőlszőLó jelentés
j

őv áhagy ása 6ľ

oľrrZBE SÍTES)

Előterjesztő: Kis Istvón _ ügnezető igazgató

4.
5.
6.

7.
8.

9.

4.

Józsefv aro si Egészségközpont Kft . 20 I 4. évi beszámo lój a
Eĺőterjesztő: Dulin Tamós - üg1nezető
RFV Józsefuáros Kft. 2014. évre vonatkozó éves beszámolója
EIőterjesztő: Soós Csaba - ügłvezető
Javaslat a ,,ZászLőtudak és zászLők beszerzése és telepítése',ttltgyő, kizbeszerzésí
érték'hatźĺt
el nem éróbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés módosításara
Előterj eszt ő : P énzes Attilą - ügyo sztályv ezető
Kizárólagos váľakozóhely kijelölése és đíjmentességkérése
El ő t erj e s zt ő : P éľaes At t iI a - ü g1l o s zt ályv e z e t ő
Tu1ajdonosi hozzájfuulás a Budapest ViII. kerület Corvin Sétany Progľam IV.
iitęméhez kapcsolódó engedélyezési tęrvekhęz
El őt eľj e s zt ő : P énze s At tilą - ügl o s zt ályv ez et ő
Ko zteľület-haszntůati kérelmek ęlb írál ĺĺsa
E l ő t e ľj e s zt ő : P é nz e s A ttil a - ü g1l o s zt ályv e z e t ő

Kisfalu Kft.

ElőteĘesztő: Kovócs ottó - vaglongazdálkodósi igazgató
(ír ás

b e

li előterj

e

s ztés)

1. Budapest VIII., Baľoss u. 126' fsz. 35.

2.

3'

4'

5.
6.
7.
8.

szćmr alaÍti iiľes nem lakás céljĺíľa
szo|gá|ő
helyiség eliđegenítése
Lak{ás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási ajánlatjőváhagytsa (4 db)
Budapest VI[., Nap utca 28. szám a|atti üres nem lakás céljara szo|gźiő helyiség
elidegenítése
Javaslat gépkocsĹbeálló béľbead ásara (2 đb)
Török-Szabó Erzsébet egyéni véĺ||a|kozőbérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Dobozi u.7-9. szźtmalatti iires, önkoľmźnyzatitulajdonú nem lakĺás célúhelyiségľe
Javaslat a Budapest VIII' kerület, József kľt. 66. szźtm alatti tĺres, önkormányz-ati
tulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvrínos egyfordulós pźůyźuatontörténő
bérbeadasára _ ELÓTERJE s7-;T o vIssZAvoNTÁ
Javaslat a Budapest VIII. keľtilet, József krt. 59-61. szétm a|aÍti tires, önkoľmányzati
tulajđonúnem lakás célúhelyiség nyilvános egyfordulós páiyéľ;aton történő
béľbeadasĺára

a Budapest VIil. kerĺilet, Karácsony S. u. 14. szám ďaffi tires
önkoľmányzati tulajđonúhelyiségre vonatkozó, közjegyzó előtti egyoldďú

kötelezettségvállalási nyilatkozat ďáíľásától töľténő eltekintési kérelme
Intrepid-Start Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Kiss József u.2/A.
(Rakóczi tLt 57.) szźtma|atti iiľes önkormátnyzati fulajdonú helýség vonatkozásában
10.Intľepid-Start Kft. bérbevételi kérelmę a Budapest VIII. kęľĹilet, Koszorú u.22. szélm
alatti iires önko
i rulajdonú helyiség vonatkozásában
11.
ly bérbevételikéľelmea Budapest VIII. keriilet,
Lęonardo da Vinci u. 7. szźtrl alatti tiĺęs önkormrínyzati ttilajdoni helyiség
vonatkozásában
n.(e^agánszemély bérbevételi kéreime a Budapest VIII. kertilet, Teleki tér
4. szźtm ďatti iiľes, önkoľmanyzati tulajđonúnem lakás célúhelyiség tekintetében
13. Javaslat telek bérleti szerződés módosításaľa
14. Javaslat a Budapest ViII', Dobozi utca}zám atatti épületben lévő lakás minőségi
lakáscseréj ével kapcsolatban

9.

lf

15. Javaslat a Budapest VIIi., Kőris
lakáscseľéj ével kapcsolatban
16. Javaslat a Budapest

VIil., Mátyás

u.}zam

alatti épületben lévő lakás minőségi

térJszám alaĹti épületben lévo lakás

minőségi

lakáscseľéj ével kapcsolatban

Soós György
Megallapĺtja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi napirenđet
elfogadta:
512lf01'5. ry.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1.1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkođásiés PénzĺigyiBizottság az aIábbi napirendet fogadja

el:

Napirend:
t. Zärt ülés keľetébentárgyalandó elŕiteľjesztések

(írásb eli előterj esztés)

1. Javaslat a Corvin Sétany Pľogram keretén belĹil

'béľleti
megváltással torténő megszĹintetésére (POTKEZBE SITES)

jogviszony pénzbeli

Előterjesztő: Csete Zoltán _ a Rév8 Zrt. mb' cégvezetője

2.ABudapestVIII.keniletTbiliszité'!Dszámďattiingatlanľavonatkozó
elővásárlási jogról való lemondás
Előterjesztő: PéĺaesAttila- a Gazdálladósi Ügłosztály vezetője

2. Közbeszeľzések
(írósbeli előterj esztés)

1. Javaslat a

2.
3.

,,Józsefuarosi EgészségĺigyiSzolgálat komplex fejlesztése kęretében
eszközbeszerzés szállítási szeruőđéskeretében a KMOP-4.3.2l^-I3-f013-0001
azonosító szźmruprojekt során'' taÍgyűkozbeszeruésieljarrĺs megindításaľa
Előterjesztő: Dr. Vitóĺyos Fanny _ a Poĺgármesteľi Kabinet vezető-helyettese
Javaslat ,,Adásvételi keľetszerződés keľetében egyenĺuha és egyéb tartozékok
bęszętzésę eseti megrenđeléseka|apjáť, táÍgyÚkozbeszerzési eljáras megindítására
Előterjesztő: Dr. Bąllą Katalin _ a Jegłzői Kabinet vezetője
Javaslat a ,,MagđolnaNegyed Pľogram III. Kclzteľu1et progľam keľetében térÍigyelő
kameraľendszeľ , kiépítése',tź,tgyĹl közbeszerzési eljĺárás megindításáĺa

1ľórrÉznESÍTÉS)

Előterjesztő: Bajusz Ferenc _ a Közteriłĺet-felügleleti Úgosztóly vezetője

3. Gazdálkodási Ügyosztály
(ír ósb

eli el őt erj eszté ý

1. A Baľka Józsefuarosi

Színhazí- és Kultuĺrílis Nonpľofit KIt.. 2014. évi egyszeríĺsítętÍ

éves beszámoló jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Bozsik István Péter - üglvezető

2.

Józsefuáros Kozbiztonságáért és Köztisztaséęáért Szolgáltató Egyszemélyes NonpĺoÍit
Kft. egyszerűsített éves beszámolója a 2014.01.02 - 201'4,Í2.31' közötti időszakľól és
a folyamatban lévő perekől
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - ügnezető

A

Józsefuáľosi Gyermekek ÜclĺiltetéséértKozhasznir Nonpľofit Kft. 2074' évi
Egyszeĺűsített éves ,beszámolőjanak és közhasznú tevékenységérőlszóló jelentés
j óváhagyás a (P OTIšEZB E S ITE S
)
Eĺő t erj e szt ő : Kis Istv án _ iłgyv ezető igazgató
4. Józsefváľo si Egészségközpont Kft . 20 1 4. évi beszámolój a
Előterjesztő: Dulin Tamas - ügnezető
5. RFV Józsefuaĺos Kft. f0I4. évre vonatkozó éves beszámolója
Előterjesztő: Soós Csaba - ügnezető
Javaslat a ,,Zász|őrudak és zász\ők beszerzése és telepítése''tátgyil, közbeszerzési
a
J.

éĺté|łhatártel nem étő bęszerzési e1járás keľetében kötött szerződés módosításĺíľa
El ő t erj e szt ő : P é ra e s At til ą - ügl o s zt áĺyv e z e t ő
7. Kizáró|agos várakozóhely kijelölése és díjmentességkérése
Előterj esztő : P énzes Attila - iigłos zt ólyv ez et ő
8.

Tulajdonosí hozzájánllás

a

Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Progľam IV'

ütęméhez kapcsolódó engedé|yezési tervekhez
E l őt erj e s zt ő : P é nz e s Attil a - ü gl o s zt áIyv ez et ő
9. Kozterulet-ha szĺźůatikérelmek e|bír áItsa
E l ő t erj e s zt ő : P énz e s Au iI a - ügl o s zt ályv e z e t ő

4.

Kisfalu Kft.

Előterjesztő: Kovács ottó - vagyongazdóIkodósi igazgató
(írásbeli e lőterj esztés)

1. Budapest VIII., Baross u. t26. fsz. 35.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

szźtm alattl tires nem lakás céljríraszol.gźůő
helyiség elidegenítése
Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási ajźlnlat jóvthagyźsa (4 db)
Budapest VIII., Nap utca 28. szétm a|atti ĺiľesnem lakás céljríraszolgáló helyiség
elidegenítése
Javaslat gépkocsĹbeáIló bérbeadásĺáĺa(2 db)
Török-Szabó Erzsébet egyéni vá|la|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Dobozi u.7-9. szőm a|axi üres, önkormźnyzati tulajdonú nem lakas célri helyiségre
Javas1at a Budapest VIII. kerĹilet, József laÍ. 59-61. szám alatti iiĺes, önkoľmányzatl
tulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfordulós pźlyźnatontörténő
bérbeadasaľa
a Budapest VIII. keĺület, Karácsony S. u. 14. szźlm ďatti tires
J-s
ĺĺnkormlínyzatitulajdonú helyiségľe vonatkozó, közjegyző előtti egyoldalri
k<itelezettségvríllalási nyiĺalkozat al,áiĺásźúĆitörténő eltekintési kérelme
Intrepid-Start Kft. béľbevételikéľelmea Budapest VIII. keriilet, Kiss József u.2/A.
(Rakóczi ilt 57 .) szátm alatti Íires önkormźlnyzati fulajdonú helyiség vonatkozrĺsában
Intľepid-Start Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Koszoľúu.22. szźlm
ďatti iiľes önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozasában

1o.GanszeméIybérbevéte1ikérelmeaBudapestVIII.kerület,
Leonaľdo da Vinci u.
vonatkozásában

7.

szám alatti tires önkormanyzati tulajdonú helyiség

ĺ.llDoagźnszemé|y

bérbevéteIi kérelme a Budapest VIiI. kerĺilet, Teleki tér
4. szám alatti tires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiség tekintetében
12. Javaslat telek béľletiszerzódés módosítására
13. Javaslat a Buđapest VIII., Dobozí utca}zám alatti épületben lévő lakás minőségi
lakáscseréj ével kapcsolatban
14. Javaslat a Budapest VIII., Kőris u.{}zźrn a]attí épületben lévő lakás minőségi
lakáscseréj ével kapcsolatban
alatti éptiletben lévő lakás minőségi
15. Javaslat a Budapest VIil., Mátyás tér
lakáscseréiével kapcsolatban
t

(}ám

t. Zárt ĺiléskeretében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ás

be

Ii előterj

e

s zt és)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keretén belül béľleti jogviszony
ZART ULES
pénzbeli megváItással tiirténő megsziintetéséľe

Előteľjesztő: Csete Zoltárl _ a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

tdľgyalősa zdrt iilés keretében törtěnt az Mijtv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sorón elhangzottakat és a meghoxott 513/2015. (V:27.) sz. WB
Itatározatot a zát tilésľdlkészĺikjegyzőki)nyv tartalmazza.

A napirend

Napiľend1.2.pontja:ÁBudapestVI[.keľĺiletTbiliszité.*záłma|atti

ingatlanľa vonatkozĺó elővásárlási jogľól valĺó lemondás
Eĺőterjesztő: PéĺaesAttilą - ą Gazddlkodóst Üg,losztóIy vezetője

ZART ULES

tdrgyaldsa zlźrt ülés keretében történt az Mijtv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgłalĺtsa sorún elhangzottakat és a meghozott 514/2015. (V:27.) sz" WB
hatdrozatot a zdrt iilésről kěszíilt jegyzőkönyv tartalmaaa.

A napirend

2.Közbeszeľzések
(ír ás

b

el

i előterj

e

s ztés)

Soós Gytiľgy
Külön ttx gy a|ásr a

javas Iatokat kér.

Komássy Ákos
A2.I. és2.2. napirendi pontokat kéń külön tárgyalni.
Soós

Gyiiľgy

Ez esetben kiilön tźtrgyĄaa Bizottság

a 2.

blokk napirendi pontjait.

:i:

a ,,Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat komplex
fejlesztése keretében eszkiizbeszerzés szállítási szerződés keretében a KMOP-4.3.2l^-t32013-0001 azonosító számú pľojekt soľán'' tárgyű kiĺzbeszeľzésieljárás megindítására
Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny _ a Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese
Napirend f.1-. pontja: Javaslat

Soós Gyłiľgy
A vitát megnyitja, megadja a szót Komássy Akos képviselőnek.
I,(omássy Ákos

Erti, hogy speciális a tźngya a közbeszerzésnek, ezért a|ka|maz egy új közbeszerzési
tanácsadó céget az onkormanyzat. Érđek|ődik,hogy ez most egy kivételes helyzet, avagy
varható e tekintetben elmozđulás, meľtho gy az Ész-Ker Kft. munkáj áva| akadtak az&t
problémák az elmúlt időszakban.
Soós Gyłiľgy
Válaszadásramegadja a szőt a Polgármesteri Kabinet referensének.
Szép Péteľ
Ez egy eu-s projekt, ame|yhez külön beszerzési eljaĺást folytattak le, kozbeszerzésítanácsađő
beszeruésére. Abeszerzési eljarás nyertese az EuProcureConsult Közbęszeruési Tanácsađó és
Szolgáltató Kft., ők két közbeszerzésí eljárást folytattak Ie. Az egyik volt a kivitelezésre kiíľt
kozbeszerzési eljaľas, ez pedig az orvosi eszközökĺe vonatkozó második közbeszerzési
etjaras. A megbízźlsukkizarólag errę a KMoP-s pľojektľe szóI, azaz az önkormányzati
beszerzéseket semmilven más tekintetben nem érinti.
Soĺós

Gyöľgy

Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elnézéstkéľ,hogy nem jáľt lÍćna az előterjesztés pontos hátteľének. Javasolja akkor ezen
kozbeszerzések kapcsźn szerzett tapasztalatok alapjan megvizsgálni, hogy az em|ített
közbeszeruési tanácsadó céggel jobb-e az egytittműködés lehetősége, mint az aktuálisan
megbízott céggel. Úgy véIi, elegenđő oka van erÍe azonkormányzatnak.
SoĺĎs Gyiirry

További kérdés,hozzźszőIźs nincs, a vitát |ezĄa. Szavazćsta bocsátja az aLźbbíhatározati
javaslatot:

A Varosgazdďkodási

és Pénzügyi Bizottság a,,Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése keretében eszközbeszerués szźl|ítźlsiszeruóďés keľetében a KMOP-4.3.2/A.I3.
2013-0001 azonosító sztlmű projekt során'' tárgýközbeszeĺzési eljaľásban úgy dönt, hogy

1.

a közbeszetzésekľől szőIó 2011. évi CVIII. törvényben foglalt nemzeti
szerinti nýIt kozbeszerzési eljĺĺľástfolytat le.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 27,

eljaĺásrend

2.

elfogadja

az

e|őte1esńés

dokumentációt.

2.

szźtm'ű' mellékletét képező aJź.ĺ;l|atĺételi
felhívást és

Fele1ős: polgármester

Hatáĺidő: f015. ĺľráils 27
Soós Gytiľgy
Megállapítja' hogy
elfogadta:

1

.

1 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatÍal a

Bizottság az alábbihatźnozatot

515ĺ2015. F.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi BizotÚság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodáłsszavazatta|)

A Városgazdálkodasi

és Pénzügyi Bizottság a,,Józsefvátosi EgészségugyiSzolgálat komplex
fejlesztése keretében eszközbeszerués szá||ítási szerződés keretében a KMoP-4.3.Ż/A-I32013-0001 azonosító számú projekt során'' tárgyűkozbeszerzési eljaľásban úgy d<!nt, hogy

1. a kozbeszerzésekĺől sző|ő

2011. évi CVIII. töľvényben foglalt nemzeti eljáľásľend

szeľinti nyílt közbeszerzési eljaľást folytat le.

polgĺĺľmesteľ
Hatáľiđő:20Í5. május 27
Felelős

2.

:

elfogadja

az

.

elóterjesńés

2. számú mellékletét képező ajánlattételi fęlhívást és

dokumenúíciót.
Feleiős: polgármester
Hatĺíľidő:2015. méius 27

'

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat ,,Adásvételĺ keľetszerződés keľetében egyenľuha és egyéb
tartozékok beszerzése eseti megľendelések alapján'' tárffi közbeszeľzési eljáľás
megindításáľa
Előterjesztő: Dr. Balla Katalin - a Jeglzői Kabinet vezetője
Soĺós Gyiirgy
A viĺát megnyitją megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Csupán egy ptőzaí kéľđése
van. Jobb Lesz a koĺerulet-felügyelet Józsefuarosban attól, ha
egyenľuhában jámak a közteľiilet-feltigyelők? Vagy miért &zik szfüségesnek, hogy
egyenľuháb an
Soĺós

Gyiiľgy

j ĺárj anak?

Ya|aszadásľa megadja a szőt a jegyzónek.

;,r:

!;):

Danada-Rimán Edina
Tájékonatja Komássy Ákos képviselőt, hogy kotelező az egyerruha viselése a k<jzteľületfelügyelőknek.
Sorós Gytirgy
További kérdés, hozzászóIás nincs, a vitát Iezárja. Szavaztsta bocsátja az a\ábbí hatźľozati

javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottság ,,Adásvételi keretszetzódés keretében egyeĺľuha
és egyéb tartozékokbeszerzése eseti megrendelések alapjáĺf, tareyűkizbeszeruési eljaľásban
úgy dönt, hogy

1. a k<jzbeszerzésekőI sző|ő 2011. évi CVIII. törvényben foglalt nemzeti eljarásrenđszeľinti,
hiľdetményés taľgyalás nélküli kozbeszerzési eljarást folytat le.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015, május

2. elfogaďja

az

27

.

előterjesztés

dokumentációt.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráĺidő: 20|5. május
3

27

2.

számu mellékletétképezo ajanlattételi felhívást

és

.

. az ajánlattételre felkéľtgazdasági szeľeplők a következők:

1.

2.
3.
4.

Réka-Tex Kft., székheIy: 1095 Budapest, Soroksaĺi ťlt 1l0., cégsegyzékszérn:0l 09
984540
GSZK Gazdasági, Szolgráltató és Kereskedelmi Kft., székhely: f310
Szigetszentnik1ós, Tölgyfa u. 5., cégjegyzékszánĺ:1309 086958
FATATEX K.ft., székÍre|y:|204 Buđapest,Léva u. 3., cégsegyzékszźlm:0|09 946412
KAZUR {.INIFORM Zrt., széV,he|y: 1035 Budapest, Szellő u. 10. VII. em. 19.,
cégsegyzékszám: 01 1 0 048030

5. vEKToR

Munkavédelmi Kft., szélĺüely: 1222 Budapest, Nagýétényiút |I2.,

cégtregyzékszttm:0 1 09 8 84255

Feleiős: polgármester
Hatríridő: 2015. május

27

.

Soós Gyiĺľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem,
elfogađta:

1

tartózkoďás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatźnozatot

516ĺ20t5. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyĺBizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdĺálkodási

és PénziigyiBizottság,,AdásvételikęręÍszerződéskeretében egyenruha
és egyéb tartozékok bęszerzése eseti megrendelések a|apjźn" taÍgwközbeszętzési eljarásban
úgy dönt, hogy

a;

ii

a közbeszeľzésekĺől sző|ő 20| 1' évi CWII. törvényben foglalt nemzeti eljarásrend szerinti,
hiľdetmény és targyalás nélkĺilikozbeszerzési eljárást folytat le.

1

Felelős: polgármester
Hataĺidő: f0I5. május
2.

elfogadja

az

27

.

előteľjesztés 2. számu mellékletétképezo ajánlattételi felhívást és

đokumentációt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május f7

.

5. azajźn|atilételrefelkértgazdaságiszeľeplőkakövetkezők:

1.
2.
3.
4.

Réka-Tex Kft., székhely: 1095 Budapest, Soľoksiíri út 110., cégjegyzékszźnn:0l09
984s40
GSZK Gazđasági,Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft., székhely: 2310
Szigetszentrniklós' Tölgyfa u. 5., cégjegyzékszźtm:13 09 086958
FATATEX Kft., székhe|y: 1204 Budapest, Léva u. 3., cégsegyzékszfun: 0I 09 946412
KAZUR I.INIFORM Zrt,, szék,hely: 1035 Budapest, Szellő u. 10. VII. em. 19.,
cégsegyzékszttrn: 0 1 1 0 048030

5. VEKTOR

Munkavédelmi Kft., székhely: I2ff Buđapest,Nagýétényi rit II2.,

cégsegyzéksztĺm: 0 1 09 884255

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I5. mźius 27

.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a ,,Magdolna Negyed Pľogľam III. Kłizterület progľam
keľetébentéľfigyelő kameľaľendszeľ kiépítése''tárgyúl ktizbeszerzési eljáľás
megindításáľa

Előterjesztő: Bajusz Ferenc - a Kĺ)zterület-felügyeleti Üglosztóly vezetője

Soós György
Awtát megnyitja. Kéľdések,hozzäsző|ások hiĺínyábanavitélt|ezźĄa.Szavaztsrabocsátjaaz
alábbi hatáĺo zati j avaslatot :

A Vaĺosgazdrílkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,Magdolna Negyed Progľam III. Közteľület
progftlm keretében térf,lgyelő kamerarendszer kiépitése''targyú kozbeszerzési eljarásban úgy
dönt, hogy
1

. a közbes zęrzésekrőI

szőlrő 2011 . évi Cw[I. törvényben foglalt nęmzęti eljríľásrend szeľinti,

hiľdetmény közzététe|e nélkĹilítĺárgyalásos eljarást folytat le.

polgá:ĺĺlester
Hataridő: 201 5. május 27
Felelős

:

.
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2. elfogađjaaz .e|őterjesztés
dokumentációt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. márjus f7
3

.

2.

szźľrlűmellékletétképezó ajanlattételi felhívast és

.

ajánlattételre felkért gazdastryi szeľeplők

1.

B

:

Consulting Kft., székhely: 1102 Budapest, Kőrĺisi Csoma Sandor

cégegyzékszáĺn.. 01 09

067

467

út 18-f0.,

2. TVTVagyonvédelmiZrt., székhely: 11i9 Budapest, Majoru.61., cégegyzékszĺím:0i
10 042988
3. M.B.V. Szolgáltató Kft., székhely: 1103 Buđapest,Gergely u. 35lG. A. |ház.,
cégsegyzékszám: 01 09 9050

11

4. ''Multi Alaľm'' Zrt.,szé|ďlely: 1106 Budapest, Fátyolkau.8., cégjegyzéksztrn:0110
044636
5. FoR REST Kft., székhe|y:1|64 Budapest, ostoľhegy u.3I., cégjegyzékszám:0I 09
727320

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hataľidő: 2015. máius 27

.

Soĺós Gyiirgy

Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbíhatźnozatot
elfogadta:
5L7l2015. U.27.) sz. Városgazdálkodási és PénzůĺgyiBĺzottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,
Komássy Alĺos nem vett részt a szavazásban.)

A Vaĺosgazđátkodĺásiés PénzĺigyiBizottság a ',Magdolna Negyed Program III. Kdzterület
pľogľam keľetében térťtgyetó kameľaľendszet |<lépítése''tĺĺľgyú
közbeszeruési eljaľasban úgy
dönt hogy
1. a közbeszerzésekről szőlió 2011. évi CV[I. törvényben foglďt nemzęti eljarásrend szerinti,
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáľást folytat le.
Felelős: polgĺĺnĺlesteľ
Határidő: f0I5. május 27

2. e|fogadja

az

dokumentációt.
Felelős

:

.

előterjesztés 2. szźlmű mellékletétképező ajanlattételi felhívást és

polgĺĺrmester

Hataĺidő : 201 5. máljus

27

.

3.ajźnlattételľefelkéĺgazđaságiszereplők:
1.

B

Consulting Kft., székhely: 1102 Budapest' Kőrösi Csoma Sándor

cégsegyzékszám: 01' 09

067

467

iÍ 18-20.,
t1

2. TvT VagyonvéđęLmiZrt.,székhely: l119 Budapest, Major u. 61., cégjegyzékszám: 0|
10 042988

3. M.B.v. Szolgáltató Kft., székhely: 1103 Buđapest,Geľgely u' 35/G.
cégjegyzékszétm:01 09 90501

i

A.

IhźE.,

4. ''Multi Alarm'' Zĺt., szé|đlęly:1i06 Budapest, Fátyolka u. 8., cégjegyzékszám:0I I0
044636

5. FoR REST Kft., székhe|y: 1164 Budapest, ostorhegy u. 31., cégsegyzékszrím:01 09
727320
Felelős: poigármester
Határidő: 2015. mttiusf7

.

A Bizottsóg ĺétszdmą_ Borsos Góbor megérkezésével- I2 főre változott.
3. Gazdálkodási tigyosztály
(írásbeli előterj esztés)

Soós Gyiiľgy

Külön

tźttgya|ásta tesz javaslatot a 3.5. napirendi pont tekintetében. Egyéb kiilön ttltgya|ásra

javaslatokat kéľ.

Komássy Ákos

A 3.l.,

3.2. és 3.3. napirendi pontokat kéri kĺilön tőĺgyalru.

Soós Gyłirgy
Egyéb kiilön tźlrgya|ásrajavaslat nincs, a blokkban maľadt napirendi pontok egyĺittes vitájźĺ
javaslatokat:
megnýtja,Iezánja.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatáttozati

Napirend 3.1. pontja: A Bárka Józsefvárosi Színhĺĺziés KulturáIis NonprofitKft.2014.
évi egyszeriĺsített éves b eszámoló j elentésének elfo gadás a
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - ügnezető

Á napiľend 3.1. pontját külłin tárgya|ásra kikéľték.

Napirend 3.2. pontjaz Jőzsefváros Kłĺzbiztonságáéľtés Kiiztisztaságáért SzolgáItatĺó
Egyszemélyes NonpľoÍit Kft. eryszeríĺsítettéves beszámolĺója a 2014.01.02 _ 2014.L2.31.
kiiziittĺ ÍdőszakľĺíIés a folyamatban lévő perekľől

Előterjesztő: Bozsik Isnón Péteľ- ügnezető

A napiľend 3.2. pontját küliin táľryalásľa kikérték.
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Napiľend 3.3. pontja: A Józsefvárosi Gyeľmekek ÜdtiltetésééľtKtizhasznri Nonprofĺt
Iśft.2014. évi Egyszeľűsített éves beszámolójának és kiizhasznú tevékenységéľőlszóló

jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Kis Isnán _ ĺłgyvezető igazgató

A napiľend 3.3. pontját kiilłin tárgyalásľa kikérték.

Napiľend 3.4. pontja: Józsefuárosi EgészségkiizpontKÍt.20|4. évi beszámolója
Előterjesztő: Dulin Tamás - ügnezető

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság

1.

ź'JLnůlź.z;oÍthatásköľében

eljáľva rĺgy dönt, hogy:

a Tarsaság 2014. évi beszámolóját t9.249 eFt mérlegfőösszeggel, éves mérleg szeľinti
eredményét -i60 eFt összegú veszteséggel. A Józsefuaĺosi Egészségközpont Kft.2014.
évi vesztesége csökkenti af0t5. évi ęredménytartalékot.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 5' mźĄus 27 .

2.

felkéri a polgiírmestert

a

2014.

évi mérlegbeszrímolóval kapcsolatos,

taggyiilés

meglartásanélküIhozottírásbelihatfu ozattervezeta|áirásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő: Kft. írásbeliszavazássa| töľténő taggyiílése,legkésőbb 2015' május 31.

Napiľend 3.5. pontja: RFV Józsefváros Kft. 20|4. évre vonatkozó éves beszámolója
Előterjesztő: Soós Csąbą - ügnezető

A napiľend

3.5. pontját

küliin tárgya|ásra kikéľték.

Napiľend 3.6. pontja: Javaslat a ,,Zász|őrudak és záłszl'ők beszeruése és telepítése''
tárgú, közbeszerzési éľtékhatáľtel nem érő beszeľzésieljárás keľetében ktitt'tÚ

szeruődés módosításáľa
Előterj e sztő : P órae s Attila - ügl o sztályvez ető

A Varosgazdálkodási

1.

és Pénziigyi Bizottság ťrgy dönt, hogy

módosítíst.
elfogadja ahatélrozat 1. szĺĺmúmellékletét képező vállalkozasi szeĺzođés

polgiĺľmesteľ
Hataĺiđő:2015. májls 27
Felelős

:

.

t3

2.

felkéri apolgármestert a vá||a|kozásiszerzőďés módosításánaka|áírásfuaaCorrad Design
Kft-vel (székhely: 1066 Budapest, Teréz kÍt. 32. fszt, 2/a., cégjegyzékszám: 0I 09
69 I17 3, adószám: 1253 1990 -2-42).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20 1 5. május

3 1.

Napiľend 3.7. pontja z lKlzárő|agos várakozĺóhely kijeltilése és díjmentesség kéľése
Előterjesztő : Pénzes Áttila - üglosztályvezető

A Varosgazdálkodási

1.

és PénzügyiBizotÍságúgydönt, hogy

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivata| részéretöľténő, 6 đbkizałólagos
varakozóhely (a đbparkoló a Budapest VIII. keľület Kálvaľia u. 2.,2 db paľkoló a
Kálváľia tér 7. szám alatti épület homlokzata előtt) kijelölésével egyetéľt 2015. december
31. napjáig.

Felelos: polgáľmesteľ
Hataľidő: f0I5. május

2.

27

.

az 1. pont szerinti kizfuilagos vaľakozóhelyek utan ťĺzetendó várakozási megváltási díjľól
(évi 437.500,- Ft/varakozóhely) 2015. december 3I' napjáig lemond, azza|, hogy az
elengedett megváltasí díjjď kapcsolatban felmeľülő önkormrínyzati Ár.e fizetési
kĺjtelezettséggel azonos összeget (évi93.0ĺ2,- Ft/vlíľakozóhely) összesen 558.072,- Ft-ot
a Nemzeti Szal&épzési és Felnőttképzési Hivatal köteles az onkormźnyzat részére

megfizetni.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2015. mźljus 27

3.

.

feikéri a polgáľmesteÍt az Önkomrányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal között

kötendő megrállapod ts a|ttitźsára.

: polgĺíľmesteľ
Hatĺĺridő:20|5.július 3 1.

Felelős

Napirend 3.8. pontja: Tulajdonosihozzá'jáľulás a Budapest VIII. keľiilet Corvin Sétány
Progľam IV. üteméhez kapcsolódó engedéIyezésiteruekhez
Előterj esztő : P éĺuesAuila - ügło s ztĺźlyvez e tő

A

a

V:árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja _
Futureď Development Holding Ingatlanfoľgalmaző
megbizása
a

Kft'

alapjan

MOBILTERV 2000 Kft. részéľea Budapest VIII. keriĺiet Corvin Sétany Program IV'
titemében létesüIő 1 25-ös tömb beépítéséhęzkapcsoióđó, a

.
.
o

Szigonyutcát(rsz.: 36137)
Bókay János utcát (ľľsz.: 36211)
Práter utcát (hĺsz.: 36100ĺ2)

t4

érintő útépítési,
térbuľkolat építési,vize|vezetési és forgatomtechnikai engedé|yezési tervéhez
az alábbi feltételekkel és kikotésekkei:

a.

jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a benlhéľ'őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alőI,

b. a

beruhlŁónak (építtetőnek) a koztltkezelői és munkakezdési (brľkolatbontási)
a vonatkozó renđe|et(19ĺ1994. (V'3i.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a BuđapestFővaros VIII. keľtitet Polsámesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyiiľodájától előzetesen meg kell ře*ĺ, és az abban

hozzáljfuulźtst

foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c.

kötelezi a benlhźr;ót az építésídejéna bontással érintett szakaszokon a brľkolatok
ideiglenes helyreállításaľą melynek a biaonságos közlekedésľe alkalmas á||apotát a
végleges helyreállításig fenn kell tartania,

đ.k<ĺtelezi a

benlhźzőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék
vízelvezetések rit- és térburkolatoknak megfeleiően töľténő kivitelezésére, melyre a
beruhäző és kivitelező kĺjz<jsen 5 év gaľanciźLtvźl|a|,

e.

az

engeđé|yesköteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a közteriilet fulajdonosát

írásban éľtesíteni,

f. jelen

tulajdonosi hozzajaru|ás csak

az

engedélyező szęrvek, szakđlatőságok

előírásainak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjátőI számított.1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2075. május

27

.

Napĺľend3.9. pontja: Kłizteriilet-haszná|ati kéľelmekelbíľáIása
E l ő t e rj e s z t ő : P ić nz e s A tt il a - ügł o s z tĺźlyvez ető

A

Varosgazđ:ílkodási és Pénzügyi Bizottsrág

úgy dönt, hogy

hozzájáraLast ad _ díjmentességgel _ az alźbbiakszęrint:

Közterület-hasnláIő,

kérelmező :

Kĺjzterület-használat idej e :
Kdzteriilet-has nétlat cé|j a:
Kö zterĺilet-has nĺélathelye :
KóZterĹilet-hasnláIat nagysága

Civilek

köZterĹilet-hasnÉůati

a Palotanegyedéľt EgyesüIet

(1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.)
2015. május 30.

közösségépítő rendezvény
Bróđy Sándor u.2|., Gutenberg tér 2.
:

310

m'

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 2015. május 27.

t5

A

YźrosgazdáIkodási

és Pénzngyi Bizottsźry úgy đönt, hogy

Közterület-használó.

kérelmező

hozzájćru|ást ad - díjmentességgel _ azalábbiak szerint:

Közteriilet-használat idej
KözterüIet-használat

e

:

Horváth Mihály tér
36 ÍIŕ

:

Kö zteĺÍ'ilet-baszná|at nagys ága

27

Józsefvárosi Kiizösségi Házak Nonprofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 1-5.)
2015. május 31.
játszőtér avató ünnepség

célj a:

Köĺerület-hasznĺĺlat helye
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. máius

:

kozterüIet-hasznáLati

:

.

A

Ytlrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy köĺerulet-haszná|ati
hozzájźru|ást ad _ díjmentességgel - az a|tlbbíak szerint:
Kö zteľület-hasznaló

kére|mezo

"

:

KözteľÍilet-használat iđeje :
KözterĹilet-hasznalat célj a:
Kö zterĹilet-haszná|at helye
Kö zierül et-haszná|at nagyság

építésimunkaterület (alpin technika)
Berzsenvi u. 3.
40 mz

:

a

Berzsenyi u.3. szám alatti Táľsasház
(1087 Budapest, Berzsenyi u. 3.)
2015. június 8. _ 2015. június 26.

:

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 201'5. máius 27 .

A

Varosgazđalkodásiés Péluugyi Bizottság

hozzajarulást ad

-

rigy dönt, hogy

díjmentességgel_ u,aIé.ř,biak szeľint:

Közteriilet-haszná|ő,

kérelmező

Közterület-hasmĺílat idej e :
Kö zterület-hasznáÍat cé|j a:
KĺjzteľÍilet-hasntiaÍ.helve :

Közterĺ.ilet-használat nagysága:

Felęlős: polgármester
Hatáĺidő: 20Í5. mäius 27

:

közteľület-hasznźiati

HalastĺíKultuľális Ktizhasznri Egyesĺilet a

Koľtárs KtiziĺsségiKultríráéľt

(1027 Budapest, Fľankel Leó út 5.IIU28.)
2015. junius 06.

kultuľális esemény
Baross u.4. (124'5 rŕ)
Baross u. 10. (50 m2)
^
Lőrinc pap tér (134 m,)
Mikszath Kalman tér Q|5 ĺť)
Pollack Mihály téľliftęknél (71,6 m)
Pollack Miha1y téľ- Múzeum u. saĺok (525 m,)
Pollack Mihaly téľRádió (452,4 m")
Reviczky u. _ Öęacsiľta u. saĺok (1 m,)
2218

rn'

.

T6

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi az oPERo FM
Kft. koĺerĺĺlethasználatát2015. május 18-tó1 20i5. május f2-ig(dijmentességgel).

Közterület-hasnláIő.kételmező:
Köĺerulet-haszrrálat ideje:
KóZtęrület-haszná|at cé|ja:
Közterület-használat helye:
Kciĺerulet-hasznźllat nagysága:

oPERo FM Kft.

(1139 Budapest, Váci út 99.)
2015. május 18. _ 2015. májusZf
építésimunkaterület
Salgótarjáni iLt I2-I4.

.

952m'

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. május 27.
Soós Gyiirgy

Megallapítja, hogy 11 igen,
hatźtr ozatokat elfo gadta

0 nem, 1

taľtózkodás szavazatta|

a

Bizottság az ďábbi

:

Napirend 3.4. pontja: Józsefoáľosi Egészségkiizpont KÍt.20|'4. évi beszámolója
ElőteĘ esztő : Dultn Tamás - üglvezető
518ĺ2015, g.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(Tematiĺrai blokkban tĺ)rtőnt a szavazós.)

A

Vaľosgazđálkodrási és Pénzügyi Bizottság át:uházott hatáskörében eljaľva úgy dönt, hogy:

1.

a Taľsaság 20|4. évi beszámolóját 79.249 eFt méľlegfőösszeggel, éves méľleg szerinti

eredményét -160 eFt összegíĺ veszteséggel. A Józsefuarosi Egészségközpont I<ft.20L4.
évi vesztesége csökkentí af0ĺ5. évi eređménytartalékot.

Felelős: polgfuĺnester
Hatáľidő: 20L5. májlls

2.

27

.

felkéri a polgármestert

a f014. évi méľlegbeszímolóvď kapcsolatos,

taggyűlés

megtaľtiĺsanélktilhozotlínásbelihatóaozattewezeta|ěirástra.

Felelős: polgármesteľ
Hatéľĺdó:Kft. írasbeliszavazással történő taggyĺĺlése,legkésőbb2015. május 31.

7

l7

Napirend 3.6. pontja: Javaslat a ,,Zász|őrudak és zász|ők beszeľzése és telepítése''
tárgyű, kőzbeszerzési éľtékhatártel nem éľő beszeľzésieljárás keretében köttitt

szerző d'és m ĺódosítására
Előterj e sztő : P énzes Attiĺa - iigło sztályv ezető

5Í9/20t5. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozĺta
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazltta|)
(ľematilui blokkban történt a szavazós.)

A Váĺosgazdálkodási

1.

elfogadja ahatározat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítást.

Felelős: polgármester
Hataridő: f015. május

2.

és Péĺzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

27

.

felkéri a polgrírmestert a vállalkozási szerződés módosításánakalálĺására a Corrad Design
Kft-vel (székhely: 1066 Budapest, Teréz kÍt. 32. fszt. Zla., cégjegyzékszám: 0I 09
69 7 17 3, adószám: 1253 1990 -2-42),

Felelős: polgáľmesteĺ
Hataridő: 2015. május 31.

Az

519/20L5.

tartalmazza.

g.27.) sz. VPB határozat

1. sz. mellékletét a jegyzőktinyv 1. sz. melléklete

Napirend 3.7. pontja: Kizáľĺilagos váľakozĺóhely kijeliilése és díjmentesség kéľése
őt e rj e s zt ő : P énz e s At t iĺa - ügl o s zt áIyv ez et ő

El

520ĺ2015. N.27.) sz. Városgazdá|kodásĺ és Pénziiryi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban tortént a szavazás.)

AYźtosgazdrílkodási és PéľlzügyiBizottsĺĘ úgy dönt, hogy

1.

a Nemzeti Szakképzésiés Felnőttképzési Hívata| tészére1orténó, 6 db k'lzátólagos
vĺárakozóhely (a db paľkoló a Budapest VIII. kerület Kálvĺĺľiau. 2., 2 db parkoló a

Kálvária tér 7. szźĺnďatti épület homlokzata előtt) kijel<ilésével egyetért 2015. đecembeľ
31. napjáig.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2075, május

2.

27

.

az I. pont szeľinti kizaľólagos vfuakozőhelyek utan ťlzętęĺdó vérakozási megváltási díjról
(éví437.500,- Ft/várakozóhely) 2015. december 31. napjáig lemond, azza|, bogy az
elengedett megvaltasi díjjď kapcsolatban felmeriilő önkormrínyzati AFA ťĺzetési
kötelezettséggel azonos összeget (évi93.0I2,- Ft/varakozőheLy) összęsen 558.072,-Ft-ot

t8

1l

'
'
i
'
i
i

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal köteles az onkormányzat

tészére

męsťlzetni.

:

;
i
I

Felelős: polgármesteľ

Hataĺ.idő:20l5.május27.

:.

felkéri a polgármestert az onkormányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal kĺjzött kotendő megállapođás a|tiĺására'

Felelős: polgármesteľ

Hataĺidő: zđls..;ĺlius:t.

:

.

;
i
i

Napiľend 3.8. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keľÍilet Corvin Sétány
PľogľamIV. üteméhez kapcsolódó engedélyezésĺteruekhez
Előterjesztő: Pénzes Áttiĺa - Ĺigyosztályvezető

i

s21't2015.

g.27.)sz. Váľosgazdátkodásĺ

BÍzottság határozatĺ
(11 igen' 0 nem, 1 tartrízkodás szavazatta|)
(Tematiĺrai blokkban tortént ą szavazás.)

.
.

A

és Pénzügyi

Varosgazdłálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy tulajdonosihozz'źĄarulását ađja_

a Futureď Development Holding Ingatlanfoľga|mazó Kft. megbízása alapjan a
MOBILTERV 2000 Kft. részétea Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV.

''":,'ľ.fiľ#*1:ĺüi:,#:ľ;jľ:,;ľ-kapcsolódó,a
o

Práter utcát (hĺsz.: 36100/2)

érintő útęítési'térburkolat építési,vízęIvezetési és forgalomtechnikai engedé|yezési tervéhęz
azalábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a.

jelen tulajdonosi hozztĺ1aru|ás a beruhazót (építtetőt)nem mentesítíaz építéshez
szfüséges egyéb szaküatósági és hatósági engeđélyekbeszerzése a|ő|,

b. a

beruhazónak (építtetőnek) a kijziÍkeze|oi és munkakezdési (burkolatbonüísí)
a vonatkozó ľenđelet(19/1994. (V.31') K}IVM ľenđelet)szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztaly ÉpftésiigyiIĺodétjźńőlelőzetesen meg kell kéľni,és az abban
foglaltakat marađéktďanul be kell tatani,
hozzájátra|ást

c.

kötelezi a bervházőt az építésidején a bontássď éľintett szakaszokon a burkolatok
ideiglenes helyreállításara, melynek a biĺonságos közlekedésre alkďmas allapotát a
végleges helyľeállításig fenn kell tartania,

đ.kcĺtelezi a

beruházőt

a

tervekben foglďt pá|yaszerkezetek és felszíni csapadék

vízelveze'tések út- és téľbuľkoIatoknak megfelelően töľténő kivitelezésére, melyre a
ben:hazó és kivitelező közösen 5 év saÍancitúvćlĺa|.

I9

e.

aZ engeđé|yesköteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéľőla köztertilet tuIajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen

tulajdonosi hozzájáru|źls csak

az

engedélyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő:2015. mźi1us 27

Napiľend 3.9.

.

Közteriile t-haszná|ati kérelmek elbíľálá s a
Előterj esztő : Pénzes Attila - ügłosztáĺyvezető
p

ontj

a

:

52fl20Í5. (v.27.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkođás szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkban tortént a szavazds.)

A

YźtosgazdáIkodási

és Pénzĺigyi Bízottsźlgúgy dönt, hogy

Közteriilet-használó.

kéręlmező

Ilozzájőĺlútlst ad _ díjmentességge| _ az alábbiak szęrint:
:

Közterĺilet-használat idej e :
Közteriilet-haszná|at c éIja:
Köztertilet-haszrrálat helye
Kö ztertilet-hasznźiat nagy sága.,
:

Fęlelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. május

27

Civitek

a

kĺjzterület-hasnlét|ati

Palotanegyedéŕ Egyesiilet

(1088 Buđapest,Lőrinc pap tér 3.)
20l5. május 30.
közösségépítő rendezvény

Bródy Sandor u.21., Gutenberg tér 2.
310

m'

.

523120Í5. (v.27.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzůiryiBizottság határozata
(l1' Ígen' 0 nem, 1 taľÚĺózkodás szavazatta|)
(Iematilrai blokkban tortént a szavazás.)

A

Varosgazdálkodási

hozzÍĺjaru|ást ad

-

és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy

díjmentességgel_ az alábbiak szerint:

Közteľĺilet-haszrríló. kéľelmezó :
Kó ztertilet-haszrrĺílatidej

e

:

Közterĺilet-használat célj a:
Köztertilet-ha szrÉiat helye :
Kĺĺzterület-hasznźůatnagy sága:
Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 201'5. máius

27

közteľtilet-hasznźiati

Jĺózsefu áľosi KłizłisségiHáłzakNonpľofit

Kft.

(1084 Budapest, Mátyás tér 15')
2015. május 31.
j átszőtér avató iiĺnepség
Horváth Mihálv tér

'al
tr:

36mz

.

z0

524/20|5. (v.27.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľenzatikai bĺoklúan tortént a szavazás.)
i

A

Yfuosgazdá|kodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájźrul.ttst ad _ díjmentességgel _ aza|ábbiak szerint:
Kö zterület-használ ó. kérę|męző..

Közterület-használat

idej

e

:

Kö zterĹilet-hasznáLat cé|j a:
Kd zteľület-hasznáIat helye :
Kö zterül et-hasznźt\at nagy sága..

Felelős: polgarmester
Határidő: f015. mźĄus 27

kozterulet-hasznźűati

Berzsenyi u.3. szám alatti Táľsasház
(1087 Budapest, Berzsenyi u. 3.)
2015. junius 8. - 2015. jrinius 26.
építésimunkateľiilet (alpin technika)
Berzsenyi u. 3.
40 m"

.

525/20t5. (v.27.) sz. Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság hatáLrozata
(11 igen' 0 nem, 1' tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrai bloklrban történt a szavazás.)

A

Vaľosgazdálkođásiés Pénztigyi Bizottság

hozzéĄáruIétst ad _ díj mentes séggel

KöZtertilet-has

_

znál ó, kére|mezo

Közterület-hasznźiatiđeje:
Közteľiilet-hasznźiat céLja:
Kĺjzt eĺület-ha sznáIat helve :

KdzteľĹilet-hasznźiatnagy sága:

:

úgy dönt, hogy

az a|ábbiak szerint

közterĹilet-hasznćůati

:

Halastró Kulturális Kiizhasznú Egyesület a
Koľtárs KtiztisségÍKultúľáéľt
(1027 Budapest, Fľankel Leó út 5.IIv28.)
2015.junius 06.
kulturális esemény
Baross u.4. (124,5 m)
Baľoss u. l0. (50 m,)
^
Lőrinc pap tér (134 m")
Mikszáth KálÍnan tér (215 m")
Pollack Mihály tér lifteknél (716 m.)
Pollack Mihríly tér - Múzeum u. sarok (5f5
Pollack Mihály téľRádió (452'4 ÍIť)
Reviczky u. - oęacsiľta u. sarok (1 m2)
2218 m"

rŕ)

Felęlős : polgĺĺľmesteľ
Hatĺíridő: 20|5. métjus 27.

f1

526120Í5. N.27 .) sz. VáľosgäzdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy tudomásul veszi az oPERo FM
Kft. kĺlztertilet használatátz}ls. május 18-tól20i5. május 22-íg(dijmentességgel).
KözterĹilet-használó.

kérelmező:

Közterület-használat
Közterület-használat
Kozteľület-hasznáLat
Közterület-használat

ideje:
célja:
helye:
nagysźtga:

oPERo FM Kft.
(ii39 Budapest, Váci

út 99.)

- 2015. májusZZ.
építésimunkateľület
Salgótaľjáni űt 1,f-1'4.
952 m"
2015. május 18.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f075. mźĄus 27 .

Napiľend 3.1. pontja: A Bárka Józsefuárosi Színházi és KultuľáIis Nonprofit KfĹ 2014.

évi egyszerűsített éves beszámoló j elentésének elfogadása
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Ĺigytvezető
Soós

Az

Gyiirgy

eloterjesńő még nem érkezett meg, ezért aBizottság később tfugya|ja a napiľend 3.1.
pontját.

Napirend 3.2. pontjaz Jőzsefváros Ktizbiztonságáért és Köztisztaságáłért Szo|gáůtató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. egyszeríísítettéves beszámo|ója a2014.01.02 _2014.12.31.
kłiziitti időszakról és a folyamatban Iévő peľekről

ElőteĘesztő: Bozsik Isnán Péter - ügyvezető

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássv Ákos
Éraaz eloteľjesaest, csupán az ĺrźmtérdeklődne a folyamatban lévő peľek kapcsán, hogy a
.-Dpeĺ esetében mire lehet 57Ą1n!|ani, illetőleg mikorra vrírható a vége. Egészen
abszuľdnak lćtja,hogy ezapeÍ még mindig taľt.
SoĺísGyłiľry

Ugyanaz az előteľjesnője, mlnt a 3.I, napirendi pontnak, így ezt az előterjesztést is a
kés őbbi ekb eĺ tfu gy alj a a Bizottság.
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Napirend 3.3. pontja: A Józsefváľosi Gyeľmekek Üdĺltetésééľt
Közhasznú NonpľoÍit
KÍt. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoltĎjának és közhasznú tevékenységéről szólĺó
jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Kis István

ügyvezető igazgató

-

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megađjaaszőtKomássy Akos képviselőnek'

Komássy Ákos

Természetesen semmi kifogása nincs a Gyermeküdültetés éves beszámoiójának elfogadása

eIlen, pusztán az iránt érdeklődik, hogy a feladat-visszarendezés sikerľel lezajIott-e. Mert
átmenetileg átkerĺilt a Jőzsęfvźtosi Közösségi Hźuak Nonprofit Kft-hez a feladatellátás,

azutén visszakerĹilt. Akkor most végĹil is újľateljes mértékbeniizemképes a

Gyermekĺidültetés?

Soós Gytiľgy
Vĺálaszadásra megađjaa szőt az előteľjesztőnek.

Kis István

Június elsejével fog visszakeľĹilni a feladatellátás a JóGyerm Kft-hez.
SoĺísGyörgy
További kérdés,hozzászó|ás nincs, a vitźtt |ezźrja. Szavazásra bocsátja az a\źtbbi hatátozati

javaslatot:

A

Vrárosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottsäg' mint a Józsefuárosi Gyermekek Üdultetéséét
KözhasznúNonprofit Kft. tulajdonosa úgy dtint, hogy:

1. a

Józsefuarosi Gyerrnekek ÜdültetéséértKözhaszrú Nonprofit Kft. 2014. évi
Egyszeľĺĺsítettéves beszámolóját 44.236 eFt méľlegszeľinti eszköz és forrás
egy ező sé ggel el fo gadj a.

Felelős: a Kft . tigyv ezető igazgatőja
Hatźmđő: 201 5. métjus 27

.

2. a

Józsefuĺáľosi Gyermekek ÜdultetéséértKĺjzhaszrúNonpľofit Kft. 2014. évi
Egyszerĺĺsítettéves beszámo|ójahoz kapcsolódó Ftiggetlen Könywizsgálói Jelentést _ az
Önkormányzat megbízásából Kolbe Könywizsgáló Kft., Kolbe Tĺinde könyw.izsgáló
ćůta7 készíteťt_ elfogadj a.

Felelős: a Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. méljus 27 .

3. a

Józsefuarosi Gyermekek Üdultetéséert Köżrasznú Nonpľofit Kft. 2014. évi
Egyszerĺĺsítettbeszrímolójahoz kapcsolódó 2014. évi Közhasarú tevékenységről szóló
beszĺmolót elfogadja.

Felelős: a Kft. igyvezető igazgatőja
Hattnďő: 2015. málus 27 .
23

4.

a lőzsefuárosi Gyermekek

ÜdtittetéséértK<jzhasznú NonproÍit Kft. 2014. évre kapott
65.800 eFt-ĺól szóló teljesítrnény alapon történt elszrámolást I45 eFt adőzotĺeredménnyel
elfogadja.

Felelős: a Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május f7 .

5. a Jőzsefvćnosi

Gyeľmekek Üdĺĺltetésééĺt
KĺjzhasznúNonpľoÍit Kfr.. 2014. évi adózott
eredménye 145 eFt a Kft-nél maĺad, amelyet a kozhasznu alaptevékenységre fordíthat
2015. évben.

Felelős: a Kft. tĺgyvezető igazgatôja
Határidő: 2015. december 31.

Gyiĺľgy

Soós

Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot

elfogadta:

527/20Í5. (v.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(12 igen' 0 nem,0 tartrózkođás szavazatta|)

A

Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, mint a Jőzsefrĺtrosi Gyermekek Üdiiltetéséért
Közhaszrrú Nonprofit Kfr. tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. a

Józsefuaĺosi Gyermekek ÜdiilteteséértKözhasznú Nonpľofit Kťt. 2Ot4. évi
Egyszeriĺsített éves beszámolóját 44.236 eFt mérleg szerinti eszköz és fonás
e

gy ező sé ggel elfo gađja.

Felelős: a Kft' tigyvezető igazgatőja
Hatĺáridő: f0|5. május 27 .

2. a

Józsefuárosi Gyermekek ÜdiiltetéséertKözhaszni:, Nonprofit Kft. 2Ot4. évi
Egyszerűsített éves beszámolójahoz kapcsolódó Független Könywizsgalói Jelentést _ az
onkormanyzat megbízésából Kolbe Könywizsgáló Kft., Kolbe Tĺinde könywizsgáló
éL|taI készített_ elfogadj a.

Felelős: a Kft. iigyvezetii igazgatőja
HatÁĺldő: 20 Í5. május 27 .

3. a

Józsefuarosi Gyermekek ÜdultetésééľtKözľraszľlli Nonprofit Kft. 2OI4. évi
Egyszeľiĺsítettbeszĺmo|ójához kapcsolódó 2014. évi Közhasznú tevékenységről szóló

beszámolót elfogadja.

Felelős: a Kft. iigyvezetó igazgatőja
HarÁĺiđő: 201 5. május

4.
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.

a Józsefuarosi Gyermekek ÜdriltetéséértKözhasznú NonproÍit Kft. 2OI4. évre kapott

65.800 eFt-ľól szóló teljesítmény alapon töľtént elszámolást 145 eFt aďőzott eredménnyel
elfogadja.

f+

Felelős: a Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatáĺidő: 2015. május f7 .

5.

a Jőzsefvttrosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtKözhasmú Nonprofit Kfr". 2014. évi ađózott
erednrénye l45 eFt a Kft-riél nraľađ,anrelyet a közlraszrú alaptevékellységľe fordíthaĺ
2015. évben.

Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 31.

Napiľend 3.1. pontja: A Báľka JĺízsefuárosÍSzínházi- és Kultuľális NonproÍit Kft.2014.

évi egyszeľűsített éves beszámoló j elentésének elfogadása
Előterjesztő: Bozsik Istuán Péter - üglvezető
Soós Gytĺrgy

Mivel megéľkezettaz előte4esztó, a vitát megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos

képviselőnek.

Komássy Ákos
a kintlévősége a snnhäznak, mint amennyinek az elrendezésére most a
belĹigyminisztériumi ktĺzreműködéssel fedezet van. Mi az e|képzelés ennek a helyzetnek a
megoldásaľa? Másfelől, hajól |átja"źtadtsrakeľült azépu|et,megahelyiség maga, és átment
tanteľemméa Ludovika soraiban. Ettől úgy egyébkéntmilyen típusúpotenciáIis szinházi
tevékenységet vámak? Meľthogy a lehetősége nyitva van, de őszintén sző|va meglepődne, ha
ilyesmire a Ludovika gondozasában sor kerĹilne.

Nagyobb

Soós Gyiiľgy
Y źůaszađtsa
megadja a szőt az előterjesztőnek.

Bozsik István Péter
A kintlévőség állomĺány t<ibb, mint a Belügyminisztériumtól kapott tttmogatźs, de korábban aZ
Önkormanyzattól is kaptak egy pótbefizetést, 100 mitlió Ft-ot, így a két összeg mźÍfedezi.
Nem az a céI egyébként,hogy mind a két összeget elköltsék, haĺrem a szźi|ítőiszámláknak,

szerzőđésekneka vizsgalata folyik, illetve egy táĺgya|ásos eljárást folytatnak minden egyes
széi|ítőva|, hogy pľóbáljak a kintlévőségeket csökkenteni. Nemcsak szállítói számlĺákból
állnak ezek a kintlévőségek, hanem munkabéľ-járulék, munkabér-tartozósok is vannak ebben,
de ott jogszabályok nem teszik lehetővé ezt az alkupozíciót igazábőI, ezértkénýelenek a
szź'Jlitőkat vizsgálni és velĺik megegyezéseket kötni. A kintlévőségek ĺisszegénękcsökkentése
érdekébenfel keli göngyölíteni, ugyanis vannak olyan szíllító cégek, amelyek időközben
megsziĺntek, a követeléseik pedig még bent varrrrak. Ezękęt teľmészetesen kivezetik, leírjak.
Jelen pillanatban úgy tíínik,hogy az állami, önkormányzati támogatas összege szfütisen, de
elegendő |esz a kintlévőségęk rendezésére. Ami a masik kérdéstilllęti, az éLtadt$-źLvételmég
nem zajlott le. Május 31. volt egy hatáľidó, amit az egyetemmel közös álláspont a|apjn
meghosszabbítottak haľom héttel. Nem pusztán eszközźftadásról van szó, hanem e|ótte az
épületet ki kell iiríteni, felkell méľni.Az eszkozők éĺékének
meghatźrozásźhoz egy szakértő
pont
segítségétkérték.Ez
a héten zajlott|e. Az éľtékesítések
folynak olyan foľmában, _ és ęz
kapcsolódik a következő kérđéshez,miszerint hogyan lesz ott szinhźz;i tevékenység - hogy
azokat az elóadásokat, amelyeket a Bĺíľkaszfulház sikerrel jéŃszott, megpľóbĺíljak kiadni

jtńszani másik szíĺlhź:zak'rnk,vagy más színjátszó társulatoknak olyan feltételekkel, hogy
bármikor vísszakertilhessenek. Addig is a jegybevételnek egy minimális, 5 oń-os jutalékát
megkapjĺík az ęIőađásokután. Az egyeztetésekĺe valójában a KozszolgáIati Egyetem volt
nyitott, tehát nem egy erőszakos megegyezésre kell gondolni, hisz a Barka nincs is olyan
poziciőban. Az orczy parkban megvalósuló, szeptembeľben nyíló' 600 fő befogadásáľa
egy kultuľáIis központot szeretnének létrehoai az
alkalmas kollógiumuk kicgészítéséľe
éptĺletben,a színhánermet pedig egy kb. 350 fős, oktatási célľaszolgáIó elóađóteremmé
alakítjak át. EZt az átalakítást a tervek szerint úgy fogjak elvégezni, hogy ebből az
oktatóteremből kisebb átalakítással, de akáľ napi szinten egy szíĺlházi, vagy művészeti
előadásokĺa alkalmas j átszóhely keletkezzen tulaj đonképpen.
Soós György
További kérđés,
hozzászőIás nincs, a vitát \ezáĺja. Szavazásra bocsátja az alábbihattxozati

javaslatot:

A Városgazdálkodási

és Pérrzügyi Bizottság átnůlázott hatásköľében eIjárva úgy dönt, mint a

Barka Józsefuáľosi Színhazĺ-és Kulturális Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosą hogy
elfogadja aBárka Józsefuarosi Színhazi- és Kultuľális Nonprofit Kft.2014. évi egyszeriÍsített
éves beszrímolóját, mely szerint az eszkőzök és ťonások egyezó főösszege 52.913 eFt, a
mérleg szerinti eredmény .64.323 eFt (veszteség) és aközhaszĺilsĘi mellékletet.
Felelős: polgáľmester
Hatźttiđő:2015, május 27,

Soós György
MegáIlapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattď a BizottstryazĄábbihatfuozatot
elfogadta:
528ĺ2015. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Vríĺosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság

źúnftězott hataskörében eljźrva úgy dönt, mint a

Bźrka Józsefvarosi Szíľŕ;lazi-és Kulturrílis Nonprofit Kft. egyszemélý tulajdonosą hogy
elfogadja a Baľka Józsefuarosi Sziľ'hazi- és Kulturális NonpľoÍit Kft.201'4. évi egyszenísített
éves beszámolóját, mely szerint az eszkozök és fonások egyezó fő<lsszege 52.913 eFt, a
mérleg szerinti eredmény - 64.323 eFt (veszteség) és a közhasznúsági mellékletet.
Felelős: polgrármesteľ
Határidő: 2015. május

27

.

Napirend 3.2. pontja : Jőzsefválros Közbiztonságáért és Köztisz taságáért Szo|gá|tatő
Egyszemélyes Nonprofit Kft. eryszeľíĺsítettéves beszámolĺój a a 20L4.01.02 _ f014.l2.31.
ktiziĺtti időszakrót és a folyamatban lévő peľekről

Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péteľ- üglvezető

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitją megadja aszőt Komassy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos

Akérdésemáre1hang'ott.AÜFerekkelkapcsoIatbanszerętnétudni,mirelehet

szźrrutani. Első fokon megnyerte az onkormáĺlyzat, másodfokon elbukta. Milyen végkifejlet
várható, és mikoľ juthat erľlek avégérea JKKSZ?

Soós Gyiirgy
VáIaszadásra megadja a szot az eloteľjesĺonek.

Bozsik István Péter
Valójában a bírósági végzésreváľtak, amely tegnapelőtt érkezętt meg. Felülvizsgtůati

kérelmet lehetne benyújtani, ernek vizsgáljak a lehetőségét,de úgy véli, itt mar nincs értelme
továbbmenni. Ez egy furcsa he|yzet, hogy elsőfokon és másodfokon egymásnak teljesen
ellentétes ítéletszületett, de így đĺintötta bíľóság.
Soós Gyiiľry
További kérdés, hozzźlszóLás nincs, a r.itát |ezá1a. Szavazásta bocsátja az a]ábbi hatfuozati

javaslatot:

A Váľosgazdálkodasi

és Pénziigyi Bizottság átnlházotíhatáskörében eljárva úgy dont, mint a

Józsefuaľos Közbiztonságáért és Köztisztastryáért Szolgáltató Nonproťrt Kft. egyszeméIyi
tulajdonosa, hogy elťogadja a Jőzsefuáros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. 20I4.I2.3l. foľdulónapi egyszenĺsített éves beszámolóját
20.390 ezer Ft méľlegfőösszeggel és -659 ezer Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2075. május 27 .

SoĺísGyiirgy

Megá|Lapítja, hogy 11 igen, 0 nem, I tafiózkodás szavazattal a Bizottsźę az alábbihatźnozatot
elfogadta:
5291201'5.

N.27.) sz. Váľosgazdálkodási

és Pénzüryi BÍzottság

határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtrózkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság éúnlházott hatĺásköľében eljźrva úgy dönt mint a
Józsefuáros Közbiĺonságáért és Köztisztaságáért SzolgáItató Nonprofit K.ft. egyszemélyi
tulajdonosa" hogy elfogaďja a Józsefuaros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szo|gźitatő
Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014.12.31. foľdulónapi egyszenĺsített éves beszámolóját
20.390 ezer Ft mérlegfotisszegge| és -659 ezer Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős: polglármesteľ
Hatáľidő: 20|5. május 27 .
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Napiľend 3.5. pontja: RFV JĺĺzsefuáľosKft. 2014. évre vonatkozó éves beszánĺolója
Előterjesztő: .Soós Csaba - ügyvezető
Soó's

A

Gyiirgy

vitát megnyitja. Jelezni kívánja, hogy a haÍározati javaslat 4. pontja tekintetében külön
szavazást fog elrendelni. Kérdések,hozzásző|ások hiányábarl a vitát |ezźlrja. Elsőként
szav azásr a b o cs átj a a hatźĺo zati j avas at al ább i, 4. p ontj át :
1

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

,,4. az igyvezető kérelméľerészérea 2014, tizleti évben kifejtett

ügyvezetési

tevékenységérevonatkozó felmenwéný ad.''
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0ĺ5, m{jus

27

.

Soós György
Megállapítja, hogy 1 igen, 9 nem' 2 tartőzkodás szavazatta| aBízottság a hatĺĺrozati javas|at
eľedeti 4' pontját elutasította.
530/2015.

A

(.27.)

sz. Városgazdálkodási

(l igen'

9 nem, 2

és Pénzügyi

Bizottság határozata

tartőzkodás szavazatta|)

Varosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy đönt, hogy a hatátozati javaslat alábbi

(eľedeti 4.) pontját nem fogađjael:

,,4. az ügnezető kźrelmérerészérea 2014. üzleti évben kifejtett

ügnezetést

tevékenységérevonatknzó felmentvényt ad.,'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május

Soós

27

.

Gyiirgy

Szavazásrabocsátjaahatározati

javaslata|źbbi,fennmaradtpontjait:

AYěrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság źÍnlhźyotttulajdonosi jogkörében úgy dönt, hogy

1.

elfogadja az RFV Józsefuaros Kft. 2014. évi - számviteli törvény szerinti - éves
beszĺímolóját, amely szeľint az eszközök és foľrások egyezó füösszege 391' 572 e Ft, a
méľleg szerinti eľedmény |Í 35f e Ft. osztalék kifizetésére nem keríil sor.

Felelős: polgármester
Hatándő : 20ĺ 5, május f7

2.

elfogadja az

.

RFV Józsefvĺíľos Kft.

2015. évľevonatkoző izletitervét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 27,
28

3.

elfogadja az

RFV Józsefuáros Kft. Felügyelő Bizottságanak Ügyrendjét

Felelős: poIgármester
Haĺ'áridő: 2015. mźljus 27.

4.

felhatalmazza az onkormányzat képviseletébeneljáľó tulajdonosi képviselőt, hogy az
taggytĺtésénaz onkoľmanyzat a jelen hatérozat 1-3. pontjaiban,
valamint az 530/2015. N.f7.) sz. VPB hatfuozatban meghattrozott döntéseit képviselje
é s a sztĺkségesnyilatko zatokat me gte gye, dokumentum okat alćtirja.

RFV Józsefuáros Kft.

Felelős: polgármester
Hatláriđő: az RFV Józsefizáros Kft. taggyrĺlése,de legkésőbb 2015. mźtjus29.
Soós Gyřiľgy
Megállapítja,hogy 9 igen, 0 nem, 3 tartőzkodźts szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:
53112015.

g.27.) sz. VáľosgazdáIkodási
(9 igen' 0 nem, 3

A Varosgazdalkodási

1.

.

és Pénzügyi Bizottság źltnlhźzottfulajdonosi jogkörében úgy dönt, hogy

elfogadja az RFV Józsefuiáľos Kft. 20|4. évi - sziímviteli t<ĺrvény szerinti - éves
beszámolójáÍ', ame|y szeint az esrközök és foľľások egyezo foösszege 391 572 e Ft, a
mérleg szerinti eređményI| 352 e Ft. osztďék kifizetésére nęm kerÍil sor.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|5. máĄus
f

elfogađjaaz

27

.

RFV Józsefilaĺos Kft.

Felelős: polgaĺmester
Hataridő: 20Í5. mźljus 27

3.

és PénzĺigyiBizottság határozata
taľtózkodás szavazatta|)

2015. évľevonatkozó ísz|eti tervét.

.

elfogadja az RFV Józsefváľos Kft. Felügyelő Bizottságanak Ügyrenđjét.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|5. május 27 .

4.

az onkoľmanyzat képviseletébeneljaró flrlajdonosi képviselőą hogy az
taggyrilésén az onkormányzat a je\en határozat 1-3. pontjaiban,
valamint az 530ĺ2015. N.27.) sz. VPB hatásozatbaĺ megbatározott döntéseit képviselje
fe|hata\mazza

RFV Józsefuiíros Kft.

és a szĹikséges nýlatkozatokat megtegye, dokumentumokat aLáí1a.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: az Rľ.'V Józsefuaros Kft. taggyĺlése,de legkésőbb 20|5.május29.
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4.

Kisfalu Kft.

EI ő t e rj e s zt ő.. Koy á c s o
(ír asb

tt

ó -

v a gy o

ngaz dóI ko dá s i i gaz g at ó

eli előterj esztés)

Soós Gyiiľgy
tźĺľgya|ásratesz javaslatot a 4,5., 4.6.,4.11., 4.I3. és 4.15. napirendi pontok
tekintetébęn. Egyéb krilön tfugya|ásra javaslat nem lévén,a blokkban maradt napiĺendi pontok

Külön

együttes vítájátmegnyitja, Iezttrja. Szavazásrabocsátja azaJábbihatátozati javaslatokat:

Napiľend 4.1. pontja: Budapest VIII.' Baross u. 126. fsz. 35. szám a|atti üres nem Iakás
céljára szolgá|ó' helyiség elidegenítése

A Vĺárosgazdálkodási

I.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

VIiI', Baĺoss ll'. |26. fsz. 35. szám a\atti,35403/0/N35 helyrajzi
szćml'6, 19 m, ďapterületu, utcai bejáratú, üzlethelyiség 3.670.000,- Ft vételáron,
versenyeztetésietjaĺásmellőzéséveltöľténőelidegenítéséhęzJZészére.
hozzá,járul a Ęudapest

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

Hatĺíridő:201'5. mttjus
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2.) felkéľia Kisfalu Kft-t

a hatttrozat 1.) pontja szęńnti eladási ajtn|at kiküldésére, valamint

az ađásvételiszerződés megkötéséľe'
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 201 5. július 3 1.

illewe a tulajdonostaľsak nem élnek az eladási ajarrlatban
3.) amennýben
foglďt hataridőn belĹil a vétel lehetőségével, úgy u 1.) pont szeľinti helyiséget
eliđegenítés
re ahatćt|yos rendelkezések szerint nyílt áľverésen kell meghirđetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatáĺidő: 2015. október 30.

Napĺrend 4.2. pontja: Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jĺíváhagyása (4 db)
és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
A Vĺĺrosgazđálkođási

afflre|yajzi
szłímonnyilvantaľtott,
természetbenaBudapestVIII.,Naputca5szfunaLatti,26m2

1.) hozzájarul az lngaflan-nyilvántaľtasuan

alapteľiiletű, komfortos lakásra hatétrozatlaĺ idejíĺbérleti jogviszoĺrnyď rendelkező béľlő
a33/20L3. (Vu. 15.) számú ĺinkormányzati
tészéretörténő eladási ajánlat kikülđéséhez,
meghataľozottak
rendelet 19. $ (1) bekezdésében,a komfoľtos lakás éľtékesítésére
szeľint, az elkésa)lt foľgalmi értékbecslésbenmegállapított foľgalĺniérték50 %o-á.ľa|
megegyező összegű, 2.485 .000,- Ft vételar k<izlése mellett.
Felelős: Kisfalu Kfr. ügyvezetó igazgatőja
Hatfuidó: 2015. mäjus 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat

1.) pontja szerinti eladási ajánlat kiküldésére,valamint

az adásvételi szerződés męskotésére.

Felelős: Kísfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatlĺridő: 2015. augusztus 31.

3.) hozzźĄáĺu|az

ingat|atl-nyilvántartásban a
számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Jĺózsef
a\attl, !!2 m2 alapteľtĺletű,
összkomfortos lakásra hatérozat|aĺidejű bérleti jogviszonnyal ľendelkęzó bérl'ő tészéte
történő eladási ajanlat kikĺildéséhez,a33/f0|3. (Vil. 15.) számú tinkormĺĺnyzatirendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítéséľe
meghatarozottak szerint, az
elkészült forgalmi étékbecslésbenmegállapított forgalmí érték50 o/o-ával megegyező
összegiĺ, 9.520.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Hatríridő: 2a1 5. május 27 .

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a határozat 3.) pontja szerinti eladási ajźnlat kiküIdésére, valamint
az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatfuido: 201 5. auguszhrs 3 l.
s.) hozzajarul
hozzajaruIazingatlarl-nyilvántartásbanaGŰlelyrajziszĺĺmonnyilvántartott,
ingatl an-nyi lvántartásban

természetbenaBudapestVIII.,JĺízsefktiľrĺtÜszźlma|atli,34m2

ďapterÍilettĺ, komfortos lakásra hatźrozat|arl idejrĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezőbér|ők
részétęt<irténő eladási ajźnlat kiküldéséhez, a33/f0I3. (V[. 15.) szrámú önkormĺínyzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében,a komfoľtos lakás értékesítésére
meghataĺozottak

szeľint, az e|készi|t forgďmi értékbecslésbenmegállapított forgďmi érték50
megegyezó összegÍĺ, 3.950.000,- Ft vételar közlése mellett.

%o-á.ľal

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. május 27 .

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a hatźrozat 5.) pontja szerinti eladĺísiajźn|at kiküldésére,valamint

az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. augusztus 3 1.

7.) nem jaľuI hozzä az ingatlan-nyilvántartásban u lhelyrajzi sziímon
nyi1vántaľtott,teľmészetbenaBudapestVIII.,Hungárial..t.(E.zźlmaIatti,
41 m" alapterületű, komfortos lakás elidegenítéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺiđő:2015. mźĄus 27 .

3I

Napirend 4.3. pontja: Budapest
szolgáló helyiség elidegenítése

vIľ., Nap

utca 28. szálm alatti ůires nem lakás céljára

AYárosgazdálkodĺási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźtjá'rul a Budapest VIII., Nap utca f8.

szźtrn a|atti, 35570l0lNf helyrajzi számú,
49 m" alapteriiletĺĺ, utcai bejáratu műheĺy 3.500.000'- Ft vételáron, versenyeztetési eljarás

mellőzéséveltĺirténőelidegenítéséh"zíErészéte.
Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2075. május 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a hatźxozat 1.) pontja szerinti eladási ajźnlat kikiilđésére,
vďamint

az adásvételi szeľződés megkötésére.
Felęlős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. július 30.

3.)

amennyibel
nem él az eladási ajtn|atbaĺ foglalt hataľidőn belüI a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a táĺsasbtzban tďálható tulajdonostćłsak részérekell
-- felajanlani ajelen hatáľozat 1.) pontja szeľinti feltételekkel.
eladási ajánlatban

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő:2015. auguszľus 3 1.

4.) amennyiben

a tulajdonostarsak nem élnek az eIadási ajánlatban foglalt hataĺidőn beIül a

vétel lehetőségével, tĘy az 1.) pont szeľinti helyiséget elidegenítésre a hatályos

rendelkezések szerint nyílt aľverésen kell meghirđetni.
Felelős: Kisfalu Kft. üg}.vezető igazgatőja
Hatláľiđő: 2015. október 30.

Napirend 4.4. pontja: Javaslat gépkocsĹbeáIló bérbeadására (2 db)

A Varosgazdálkodási

1.

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

engedélyezi.-észére

hatáĺozat|an idejiĺ béľleti szerződés megkötését a
Budapest VIII., Karácsony Sándot u.29. szćtm a|altl, 35463 hĺsz-útelken kialakított
gépkocsĹbetů|őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős : Kisfďu Kft . iigyvez ető igazgatója
Hatźnidő: 201' 5. május 27 .

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az l.)

pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, az onkormźnyzat tulajđonábanálló iires telkek, felépítményesingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek béĺbeadásrínak feltételeiről szőIő 59/2011. CXI.07.)
széľmű onkoľmanyzati rendelet 13. $ Q)bekezđésealapjan 3 haví bruttó béľletiđíjnak
megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.
.Ą
)f.

Fe1e1ős:

Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatoja
5. július 3 1.

Hatáľidő: 20l

3. az

Önkormźrtyzat tulajdonában áIló tires telkek' felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbéľletekbéľbeadásának fęltételeiľől sző|ő 59l20i 1. CXI.07.) számú
onkormanyzati rendelet i5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtn eltekint az egyo|da|tl
kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. máius 27 .

AYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

eneedélyezi
részétehatfuozat|an ideiű bérleti szerződés
megkötését a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 9. szttm a|atti,35327 hĺsz-útelken kialakított
gépkocsi-beźůIőra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺáridő: 2075. május 27 .

2.

felkéľia Kisfalu Kft-t az 1') pont szerinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek
feltétele, az Onkormźnyzat tulajdonában á1ló Ĺires telkek, felépítményesingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadasának feltételeiről sző|ő 59/2011. (XI.07.)
számú onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatôja
Hatźnđo:201 5. július 3 1.

3.

az onkoľmźnyzat tulajdonában á1ló iiľes telkek, felépítményesingatlanot gépkocsĹ
beállók és dologbérletek bérbeađrásanakfeltételeiről sző1'ő 5912011. CXI.07.) szamú
onkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezđésa) pontja ďapjĺán eltekint az egyo\da\tl

kötelezettség vállďó nyilatkozat közjegyzői
tekintettel.

okiratba foglaIásától, a béľletidíj mértékére

Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Hatźridő: 2015. május 27 .
Felelős

:

Napirend 4.5. pontja: Ttiľiik-Szabĺó Eľzsébetegyéni vállalkozĺó bérbevételikérelme a
BuđapestVIII. kerĺilet, Dobozĺ u. 7.9. szám a|attĺ iiľes, łinkormányzati tulajdonú nem
Iakás céIű helyiségľe

A napirend

4.5. pontját küItin tárgyalásra

kĺkérték.

na

JJ

Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, József kľt. 59-61. szám alatti
ĺiľes,iinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfordulós
p áůy ázaton tiĺrténőbérbeadására
A napiľend 4.6. pontját kĺilłintáľgyalásľa kikérték.

Napiľend 4.7. pontja:
a Budapest VIII. keľüIet, Kaľácsony S. u. L4. szám
alatti ůĺľesönkormányzati tulajdonr'Í helyiségre vonatkozó, kĺjzjegyző e|őtti egyoldalú
kiitelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátő| tłirténő eltekintési kérelme

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá' a Budapest VIII., 35446l0ĺN16 he|yrajzi számon nyílvántartott,
Budapest VIII. kerĺilet, Kaľácsony s. u. 1'4. szźrn alatt elhelyezkedő, 15 m2
alaptert.ĺletiĺ, üres, önkormányzati trrlajđonrLudvari bejáratú, ťoldszinti helyiség
tekintetébęn a béľletiszęrződés mellé közjegyzo e\őtti egyoldalú kötelezettségvállalási
agánszemély részére.
nv i latko zat a|áír ástúőt'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 27 .

2.) nem jźtnl' hozzá az 1.) pont szerinti helyiség személygépjármu ttro|źlson túl, egyéb
embeľi erővel hajtott (pl.: kerékpár, kerekesszék, riksa, stb), vagy vontatott jármií (pl.:
utánfutó, oldalkocsi) és egyéb ingóságok táro|źsához, továbbá a bérleti szeľződés
taľtďmanak mó do sításához.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľiđő:2015. mźĄus 27 .

3.)

u

onkoľmanyzat trrlajđonában alló nem lakás cé|jałaszolgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételęiről sző|ő 35/f013. (u. 20.) sz. onk. ľendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt
hatáľidőket e hattrozat kézbesítésétőlkell számítani'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatĺíridő:2015. július 31.

Napirend 4.8. pontja: Intľepid-Staľt Kft. béľbevételikéľelmea Budapest VIII. kerület'
Kiss József u.2ĺA. (Rákóczi tlt57.) szám alatti ĺiľesiĺnkormányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzlźjdrzl a Budapest VI[. keľület, 34637l0ĺN37 helyajzi számon nyilvántartott, a
Budapest WII. kóľiilet, Kĺss József a. 2ĺA. (Rákóczi út 57.) szátm alatti, 29 m2
alapterületií utcai bejaľatú fřilđszintinem lakás célúhelyiség gazel|atźs nélktili
bérbęadásához hatfuozatlan időre, 30 napos felmondási haĹáridővel az Intrepid-Start
34

KÍt. tészéľe,iroda tevékenységcé|jźra48.600,- Ft/hó + Áfa béľleti * kijzllzemi és kiil<jn
szolgaltatási díj ak cisszegen.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatariđő:2015. mźljus 27 .
batźtrozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormányzat fulajdonában álló nem lakás céIjára szolgá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeíről sző|ő 35/2013. CW. 20.) szamú Budapest
Józsefuaľosi Önkormanyzati renđeLet 14, $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti đíjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo e|ótt
egyoldalú k<jtelezettségvrállalási nyilatkozat a|áirását vállďja a leendő bérlő.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a

: Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Határidő: 2015. július 31.

Felelős

Napirend 4.9. pontja: Intľepid.Start Kft. béľbevételikérelme a Budapest VIII. keľĺilet'
Koszoľúu.22. szám alatti tires łinkormáĺyzati tulajdonrli helyiség vonatkozásában

A Varosgazdálkodási

és Pérrzügyi

Bízottságrigy đönt, hogy:

L.) hozzdjóral a Budapest VIII. keľület, 35289ĺ0|N1he|yrýi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIIL keiiilet, Koszorú u. 22. szźrn a|a11i,36 m2 alapterĹilehí utcai bejaratu
ftildszinti nęm lakás célri helyiség bérbeadáséůlozhatźrozatlanidőre' 30 napos felmondási
tevékenység cé|jźra30.000'- Ft/hó
hatĺáridőveIaz Intľepid-Staľt Kft. ľészéľe,ral<tźroz,źls
+ Áfa béľleti+ közüzemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatfuĺdó: 201 5. május 27 .

2.) fe|kén a Kisfalu Kft-t a

hatfuozat 1.) pontja szerinti bérleti szetzőđésmegkötéséľe,
amelynek feltétele, bogy az onkormanyzat tulajdonában flló nem lakás cé|jara szo|gá|ó
helyiségek bérbeadasának fęltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szźtmű Buđapest
Józsefvarosi onkormlányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kĺzjegyzó e|őtt
egyolđďúkötelezettségvállalási nyLlatkozat alétirésáŃ vĺállďja a leenđő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Határidő: 201 5. július 3 1.

magánszemély bérbevételikéľelmea
Napirend 4.10. pontja:
Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da VincÍ u. 7. szám alatti ĺiľestinkormányzati
fu

lajdonű helyiség vonatkozásában

A Vĺárosgazdalkodási

I.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzlźjárul a Budapest VIII. keľiilet, 35537ĺ0lN2 helyajzi sziímon nyilvĺíntaľtott,a
Budapest VIII. kerĺilet, Leonardo da Vincĺ u. 7. szźlm alatti, 53 m, alapterĹiletŕí utcaí
35

bejaratú ťoldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásához határozat|aĺl időre, 30 napos
felmondási hatáľiđővel
magánszem é|y részére, rakttłrozás
+
*
céIjźraL7.434,-Ft/hó Afa béľleti közüzemi és külĺjn szolgáltatási díjak összegen.
Felelős: Kisfalu Kft. ugyĺezető ígazgaÍőja
Hatĺĺridő:20|5. május27 ,

,2.)

feLkén a Kisfalu Kft-t a hatt:ĺozat 1.) pontja szerinti bérleti szeĺzódés megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormanyzattulajďont.ŕlaĺ áIlrő nem lakás cé|jáĺa szolgáló
helyiségek bérbeađásanakfeltételeiről szőIő 35/20t3. CW. f0.) szźlĺrrűBudapest
- ręndelet i4. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak
Józsefuarosi onkoľmányzati
megfelelő óvađékmegfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezđéseďapjan kozjegyző előtt
egyoldahi kötelezettsé gvá||a|ási nyi|atkozat a|áírásźńvá||alja a lęendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 201 5. júIius 3 1.

Napirend 4.11. pontja:
magánszeméIy béľbevételikéľelme a Budapest
VIII. keľület, Teleki tér 4. szám a|atti Íires, łĺnkormányzati tulajdonú nem lakás céIú
helyiség tekintetében

A napiľend 4.11. pontját kÍiliin tárgyal'ásra kikérték
Napirend 4.12. pontja: Javaslat telek bérleti szerződ'és módosításáľa
AYźtosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt,hogy

I.) hozz-ajuu|

a38837/4 helyrajzi szĺímonnyilvántartott, Budapest VIII- kerÍilet, Szazados út
3-13. szám- alatt elhelyezkedo,282m2 alapterüIettí, önkormányzati tulajdonú telekľész

vonatkozásebun'-é'lEérlőtaÍsijogviszonyanakIétesítéséheza

bérleti szerzódés egyéb feltételeinek vźltozat|anul hagyása mellętt.
Felelős: Kísfďu Kft. ĺigyvezető igazgatď1a
Hataridő: 2015. május 27 .

2.) felkéľia Kisfalu Kft-t a

hatttrozat 1.) pontja szeľinti béľlętiszerződés megkötéséľe,
onkoľmźnyzat tulajdonában flló Íiľestelkek, felépítményes

amelynek feltétele, az
ingatlanok, gépkocsi-belállók

és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről sző|ó
59/2011.(xI.07.) szźtmtĺonkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összegíĺ óvadék megťtzetése.
Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatarídő: 20 1 5. július 3 1.

3.) az onkorĺrranyzat tulajđonábaná1ló tĺres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről szóló 59/2011. CXI. 07.) sztmil
Önkormányzati renđelet15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjan eltekint az egyolda|,ő'
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kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői

okiľatba fogIalásától, a béľletidíj mértékére

tekintettel.

Feleios: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 201 5. július 3 1.

Napiľend 4.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Dobozi
lévő lakás minőségi lakáscseľéjével kapcsolatban

,t"*,ám

a|atti épĺiletben

A napiľend 4.13. pontját kĺilłintárgyalásra kikérték.

Napiľend 4.14. pontja: Javaslat a Budapest vltrI., Kőľis
lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
A Váľosgazdálkodási

uGzám

alatti épůiletbenlévő

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) lnozzáĘálru| a hatályos ľendelet 11/A $-a ďapján a Budapest VIII., Kőľis utcaí
dszálma|atti,2szobás,komfortoskomforfokozatű,75,25Írŕalaptertileťúlakásra
fennálló béľleti jogviszony közcjs megegyezéssel történő

ffieg-ffi""1^egyidejiĺleg,aBudapestVIII.,KőrisotcaTszźlma|atti2

szobás, 77,74 ÍIťalapterĹilettĺ, félkomfortos lakas megtekintett állapotában történő
bérbeadásához f076. augusztus 31. napjáig, hatźlrozott időre szólóan, előbérleti jog
biztosításával', azza\ a feltétellel, hogy a leadásra kerĹilő béľleményétrendeltetésszeriĺ
ĺĺllapotban bérlő leadja, valamint a cserelakás lakhatóvá tételévelkapcsolatos műszaki
-bérlővel
helyľeállítás a kijelölt bérlő feladata, melyet megállapodásban köteles vállalni.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. mźlus 27 .

2') felkéri a Kisfalu Kft-t

a hattrozat 1.) pontjában meghatfuozott megállapođas és bérleti

szerződés megkötésére

Feleiős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatĺáridő: 20 1 5. június 30.

3.) kötelezi

hogy az 1.) pontban megjelölt lakás birtokbavételét követően
maximum 90 napon belül az ríltala haszniált, Budapest VIII., Kőris utca
szán a|atti lakást ingóságaiktól kiĺirítve, senki ráltal nem lakottan ađjale.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

HaÍánđo:BudapestVI[.,Kőrisut"u|EszźtnaIattilakásbiľtokbavéte|étkövętő
90. nap

4.) kozvetlenül levonja a határozat

1.) pontjában foglďt két lakas közötti
kiilönbĺjzet 40%-ábôI - 296.000,-Ft - a Budapest VIII., Kőris

foľgalmi érték

utcaJszĺím

3I

alatti lakást terhelő díitaľtozásokat.

A

tartozás levonása után fennmarađó összegre

tart igényt.

Felelős: Kisfalu Kft. iĺgyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2015' május 27 .

Napirend 4.15. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Mátyás
lévő lakás minőségi lakáscseréj ével kapcsolatb an

téýzám

alatti épiiletben

A napÍľend 4.15. pontját kiilłin táľryalásľa kikéľték.
Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy i 1 igen,
hatáĺo zatokat elfo gadt

0

nem, 1 taľtózkodás szavazatta| a BizotÍság az alábbi

a:

Napirend 4.1. pontja: Budapest vln., Baross u. 126. fsz. 35. szám a|atti ĺires nem lakás
céIjáľa szo|gáiő helyiség elidegenítése

532120Ĺ5. (v.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodásszavazatta|)
(ľematilrai blokkban tortént a szavazds.)

A Vaľosgazdálkodási

t.)

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt hogy

hozzájarul a Ęudapest VI[., Baross u. 726. fsz. 35. szám alatti,35403/0/N35 he|yrajzi
számú, 19 m, ďapterĺiletű, utcai bejĺírafu tizlethelyiség 3.670.000,- tr vételaľon,

versenyeztetésieljrírásme1lőzéséveltoľténőelidegenÍtéśenč,Űszére.
Fele1ős: Kisfalu Kft. iĺgyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 27 .

2.) felkéľia Kisfalu Kft-t

a hatfuozat i.) pontja szeľinti eladási ajźn|at kiktildésére, valamint
az ađásvételiszerződés megkötéséĺe.

Fel.elős: Kisfalu Kft. ĺi5ruezeto igazgatója

Hatáľidő: 201

3.)

5.

amennyiben

július 3 1.

lletve a fulajdonostarsak nem éIĺekaz eladási ajttlllatban

foglďt határídőn beltil a vétel lehetőségével, tlgy u 1.) pont szerinti helyiséget
elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint nýlt ĺárverésen kell meghirdetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20i5. október 30.
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Napiľend 4.2. pontia: Lakás elidegenítésévelkapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jĺíváhagyása (4 db)
53312015.

F.27.) sz. Városgazdálkodási

és PénzĺigyiBizottság

határozata

(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavĺzatta|)
(ľematikai blokkbąn történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási

és Pérrzügyi Bizottság úgy dont hogy

ingat|arl-nyilvántartásban u(Iľre\yrajzi
szĺĺmon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII.' Nap utca
zźlm a1aÍti, 26 m2
ďapterületĹi, komfoľtos lakásra hatáłozat|an iđejűFérleti jogv-szonnyal rendeIkező bérló
részétetörténő eladási aján|at kiküldéséhez, a33120Í3. (VII. 15.) számú önkormányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére
meghatarozottak
szeĺint, az e|késnj\t forgalmi értékbecslésbenmegállapított forgalmi érték50 oÁ-źxal
megegyező cisszegű, 2.485.000,- Ft Vételár közlése mellett.

1.) hozzajaruI az

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határiđő:20|5. május 27 .

2.) felkéti a Kisfalu Kft-t

a hatćtrozat i.) pontja szerinti eladási
az adásvétęli szerződés megkĺitésére.

ajěn1at

kikĺildésére,vďamint

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Határidő: 2015. augusztus 31.

3.)hozzájaĺu|azingat|an-nyilvĺántaľtásbana-he|yľajziszámonnyilvántaľtott,

természetben a Budapest VIII., József
a|attí, \12 m2 ďapteľĺilehĺ,
".
összkomfoľtos lakasra hatźnozat|an idejti bérleti jogviszonnyal ręndęlkező bétli5 tészére
történő eladási ajanlat kiktilđéséhez,
a33|2073. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében,a komfortos lakas értékesítésére
meghatarozotlak szeriĺt, az
elkészÍiltforgalmi éľtékbecslésbenmegállapított forgalmi éľték50 Yo-épal megegyező
összegÍi 9.520.000,- Ft vételár k<jzlése mellett.

-zárn

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
}Jatźtd.dő: 2015. május 27 .

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a hatfuozat 3.) pontja szeľinti eladási ajźn7at kiküldésére, valamint
az adtsvételi szerzőđésmegkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Hatĺáľidő: 2015. augasztus 31.

5.)hozzájan|azingat|arĺ-nyi1vantaĺásbanar-heIyrajziszámonnyilvántaľtott,

természetben a Budapest vlil., József köľrńt |szźľĺr-alatti, 34 m2
alapterĹĺletii, komfoľtos lakĺásľa hatfuozatlan idejii bérleti jogviszonnyal ľendelkező bériők
részéretöľténő eladĺási ajánlat kikiildéséhez, a33ĺ20|3. (vII. 15.) szamú önkormányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében' a komfortos lakás éĺékesítésére
meghatáĺozottak

39

szeľint, az e|készuLt forgalmi értékbecslésbenmegállapított forgalmi érték50 Yo-źpal
megegyezo összegű, 3.950.000,- Ft vételár közlése meIlett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő : 20I 5. mźljl:s 27 .

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a határozat 5.) pontja szeľinti elađási ajćnlat kikiildésére,vďamint
az adásv ételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2015. auguszfus 3i.

helyrajzi számon
7.) nem járul hozzá az ingatlan-nyilviíntartásban uanyilviántaľtott,természętbenaBudapestVIII.,Hungáriak.t.-száma|atti,
41 m2 alapterĹiletíí, komfoľtos lakás elidegenítéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 20t5. május 27,

Napiľend 4.3. pontja: Budapest

vI[., Nap

utca 28. szám alatti üres nem lakás céIjáľa

szolgáló helyiség elidegenÍtése

534l201's. N.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazztta|)
(Tematikni blokkban történt a szavazás.1

A Varosgazdalkodási

és Pénziigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy

1.) hoĄjarul a Budapest VIII., Nap utca 28. szĺm alatti,35570/0/N2 he|yajzi

szrĺmrl'

49 ÍIťalapterüIehĺ, utcai bejráľatu mrĺhely 3.500.000,- Ft vételiíron,veľsenyeztetési eljaľás
mellőzésével történő eli

Fclelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: 2015. mźĄus 27 .

2')

felkéri a Kisfďu Kft-t a hatfuozat 1.) pontja szeľinti eladási ajánlat kiktilđésére,vďamint
az ađásvételiszerződés megkötésére.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. iťllius 30.

3.)

éI az eladźsi ajánlatban foglalt hatáľidőn belĹil a vétel

amennyiben

lehetőségével, úgy a helýséget a tarsashazban tďálható fulajdonostáľsak részérekell
eladási ajániatban felajanlani a jelen hatérozat 1.) pontja szerinti feltételekkęl.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
}Jatáť,.dő: 201 5. auguszťus

3 1.
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4.) amennyiben a tulajđonostarsak nem élnek az eladási ajánlatban foglalt határiđőn belül a
vétel lehetőségével, ugy az 1.) pont szeľinti helyiséget elidegenítésre a hatályos
rendelkezések szerint nvíIt árverésen keII meshirdehi.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. október 30'

Napiľend 4.4. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásáľa (2 db)
53512015.

N.f7.)

sz. VáľosgazdáIkodási és PénziigyĺBizottság határozata
(1ĺ. igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tĺjrténta szavazás.)

A Varosgazdálkođási és PénzĺigyiBizottság úgy dönt, hogy

i.engeđélyeziGészérehatźrozat|anidejűbéľ1etiszeruődésmegkötéséta
Budapest VIII., Karácsony Sándor u, 29. szélm a|attl, 35463 hľsz-útelken kialakított
gépkocsi-beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa beľleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezďő igazgatőja
Hatáńdő: 2015. métjus 27 .

2.

felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szerinti bérIeti szeruőđésmegkötésére, amelynek
feltétele, az onkoľmźnyzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményesingat|anok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadasának feltételeiľől szóló 59l20I1. CXI.07.)
szźtĺlilonkormanyzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő <ĺsszegúóvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. július 3 1.

3.

az onkormányzat tulajdonában álló rĺres telkek, feIépítményesingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek béľbeadásĺínakfeltételeiről szóLő 59/2011. CxI.07.) szrĺmú
onkormínyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjrán eltekint az egyoldďú

k<ĺtelezettségvźilIal.őnyi|atkozatkizjegyzłii okiratba foglalásától, a bérieti đíjméľtékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. máius 27 .

536ĺ20t5. N.27.) sz. YáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, |. Íartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokÄúan tortént a szavazás.)

AYátosgazdĺílkodĺásiés Pénziiryi Bizottság úgy dönt, hogy
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t.

részérehatérozat|an iđeiríbérleti szerződés
eneedélyezi
megkötését a Budapest VI[., Szeľdahelyi u. 9. szám alatti,35327 brsz-ll telken kialakított
gépkocsi-beál\őra,3O napos felmondási idővel 6.4]6,- Ft/hó + Áfaberleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f075. május 27 .

2.

felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szerinti béľlętiszętzőđésmegkötéséľe, amelynek
feltétele, az onkormtnyzat tulajdonában á11ó tiĺes telkek, felépítményesingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadásanak feltéteieiĺől szőIő 59ĺ2011. (XI.07.)
szźtmu onkormányzati rendelet i3. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő ĺĺsszegűóvadék megfizetése.

Feleiős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatója
Hatáĺidő: 201 5. július 3 l.

3.

az onkormźnyzat tulajdonában á1ló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiÍől sző|ő 59/2011. cKI.07.) számú
onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtn eltekint az egyolđalis,
k<jtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglďásától, a béľletidíj ménékére
tekintettel.

Fele1ős: Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Határidő: 2015. m{jus

27

.

Napĺľend4.7.pontja.-aBudapestVIII.kerüIet,KaľácsonyS.u.14.szám

a|atti üres önkoľmányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó, közjegyző előttĺ egyoldalrĺ
kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírásáúő| tłiľténőeltekintési kéľelme
5371201'5. (v.27.) sz.

Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(11 igen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)
(Tematilĺai blokkban tortěnt a szavazás.)

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy đönt, hogy

1.)
. nem járul hozzá a Budapest VIII.' 35446l0lNt'6 heLyajzi számon nyilvĺĺntartott'
Budapest vI[. kerület, kaľácsony s. u. 14. szźľĺ-a|att elhelyezkeđő, ĺ'5 m2
alapterĺ'iletiĺ,tires, cinkormanyzati tulajdonú, udvaľi bejaĺatri, ftildszinti helyiség
tekintetében a bérleti szerződés mellé közjegyzó e|őtti egyolđďúkötelezettségvállďási
részétę.
nyilatkozat

atźńrásźiő|I'agánszemély

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
IJaÍźlrlđő:20I 5. május 27 .

2.) nem

jaru| hozzá az |.) pont szerinti helyiség személygépjármű tároláson túl, egyéb
embeń erővel hajtott (pl.: kerékpar, keľekesszék, ľiksa, stb), vagy vontatott jĺármű (pl.:
utánfirtó, oldalkocsi) és egyéb ingóságok táĺoIástłloz, továbbá a bérleti szeruődés
tnta|mźľlakmódo sítás áho z.
źL

^a

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatáĺidő : 2015. május 27 .

3.)

az onkoľmányzat tulajdontban álIó nem 1akás céLjźLraszoIgáLő helyiségek bérbeadásĺínak
foglalt
feltéteteilől szó|,ő 35ĺf0i3. CW. 2O.) sz. onk. ľęndeleĹ 18. $ (1) bekezđéséberr
hatáľi d őket e hatźrozat kézb e s ítésétől kel l szźlmitaĺi.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2015. júIius 31.

Napirend 4.8. pontja: Intľepid-Start Kft. bérbevételi kéľelmea Budapest VIII. kerület'
Kiss József u.2IA'. (Rákóczi út 57.) szźtm a|atźi üres tinkormányzati tulajđonúhelyiség
vonatkozásában
538/2015. N.27.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(I.1 igen, 0 nem, 1 taľtó'zkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkbąn ttjrtént a szavazás.)

A Vĺáľosgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzújárul aBudapest VIII. keľület, 34637l0lV37 he|yľajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľiilet, Kiss József u. 2/A.. @ákĺó,czi Úú 57.) sztm alattl, 29 m'
ďapteľiilehĺ utcai bejaľatu ftildszinti nem lakás célúhelyiség gćne||átás nélkiili
bérbeadásrához hatfuozatlan időre, 30 napos felmondási hataridővel az Intrepid.Staft
Iŕ:Ít.részére,iľoda tevékenységcéLjźlta48.600'- Ft/hó + Afa béľleti+könjzemi és kĺilön
szolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto ígazgatőja
Hatéridő : 20I 5. május 27'

2.) felkéri a Kisfďu Kft-t a

hatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére,
amelynek feItétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jara szolgáló
helyiségek bérbęadásának feltételeiről szóló 35/2013. ryr. 20.) számú Budapest
Józsefuáľosi onkormĺínyzati rendelet L4. $ (2) bekezdése alapjrán 3 havi bérleti đíjnak
megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17' $ (4) bekezđésealapjan közjegyzó e|őlt
egyolđalúkötelezettségvallďási nyilatkozat a|átirásátvál'Ialjaa leendő bérllő,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Hatĺáľidő: 2015. július 3 1.
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Napiľend 4.9. pontja: Intrepid-Staľt Kft. bérbevételi kéľelmea BuđapestVIII. kerület,
Koszorú u.f2. szám alatti iires łinkormányzati tulajdonri helyiség vonatkozásában
539ĺ2075.

(.27.)

sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(1ĺ igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy:

I.) Itozzdjárul a Budapest VIII. keriilet, 35f89/0/N1 helyrajzi

számon nyilviántartott, a
Budapest VIII. keľĺilet,Koszoľú u. 22. szám alattí,36 m2 alapterületti utcai bejaratu
ftjldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadástłlozhaÍtrozat|an időre, 30 napos felmondási
hatáľidővel az Intrepiđ-Start Kft. részére,rakÍározás tevékenység cé|jttra 30.000'- Ft/hó
+ Áfa béľleti + kcizĹizemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május f7 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a

hatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzőđésmegkötésére,
amelynek feItétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában álló nem lakás céIjara szolgáló
helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. CW. 20.) számt Budapest
Józsefuárosi onkormányzati renđe|et14. $ (2) bekezđéseďapjan 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan közjegyző e|őtt

egyoldalúk<ĺtelezettségvállalásiĺyilatkozata|áíĺásáÍ.váL|a|jaaleendőbéľlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 31'

Napirenđ4.10. pontja:
magánszeméIy béľbevételikérelme a
Budapest VIII. keľĺilet,Leonaľdo da VincÍ a. 7. szám alatti ĺiľesłinkormányzati
tulajdonú helyiség vonatkozásában

540ĺ20L5. N.27 .) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztiryi Buottság határozata
(1ĺ igen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tĺjrténta szavazás.)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy:

|.) hoaőjdľzl a Budapest VIII. keľĺileto 35537ĺ0ĺN2helyrajzi

szĺĺmonnyilvántaľtott, a
Budapest VIII. keľĺilet,Leonaľdo da Vinci u.7. szám aIatti, 53 m" alapteľĹiletĺĺutcai
bejałatű ftĺldszinti nem lakás célúhelyiség béľbeadástłlozhatźtrozatlaa időre, 30 napos
felmondási hatlíriđővel
magánszemé|y tészére,raktarozás
céljtraL1.434,. Ft/hó + Afa bérletĺ+ közĹjzemi és ktilön szolgĺíltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Haüáridő: 2015. május 27 .

-
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2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat

1.) pontja szerinti bérleti szerzőđésmegkötéséľe,
amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek bérbeadásanak feltételeirőI szóló 3512013. (VI. 20.) sztĺnúBudapesi
Józsefurĺrosi onkormanyzatí rende\et 14' $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti đíjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző e|ott
egyoldďú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátvá|Ia|iaa leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. iúlius 3 1.

Napiľend 4.12. pontja: Javaslat telek bérleti szerződés mĺídosításáľa
5

41 ĺ2015. N .27 .) sz. Y áro sgazdálko dás i és Pénzügyi B izotts ág határ

(1l igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)

ozata

(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazđalkodasi és Pénzügyi Bizottság
1

.)

úgy dönt, hogy

hozzájćĺrul a 38837 /4 he|ytajzi számon nyilvźtntarÍott,Budapest VIII' kerület, Százados ut
3-73. szźm alatt elhelyezkeđő, f82m, ďapteľúletű, <inkormányzati tulajdonú telekrész

vonatkozasábunI0ÜbérlőtársijogviszonyanaklétesÍtéséheza
bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyásamellett.
Felęlős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. május 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźlrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés megkötésére,
amelynek feltétele, az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó iires telkek, felépítrnényes
ingatlanok, gépkocsi-beállók

és dologbérletek bérbeadásiának

feltételeiről

sző|ó

59/20|1.CXI.07.) szálnűonkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő ĺĺsszegiíóvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 201 5. július 3 i.

3.) az onkoľményzat fulajdonában áĺló tĺľęstelkek, felépítményesingatlanok, gépkocsĹ

beállók és dologbérletęk bérbeadásának feltételeiről szőIő 5912011. CXI. 07.) szaniĺ
onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjat eltekint az egyo|datil
kötelezettségvďlďó nyilatkozat közjegyzői okiratba fog|a|ásätőI, a bérleti díj méľtékére

tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺiđő:2015. julius 3 1.
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Napirend 4.14. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Kőľis
Iakás minőségi lakáscseľéjévelkapcsolatban

a.Űszím alatti

épiiletben lévő

54f/f0Ĺ5. (v.27.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, l tartózkodżis szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazós.)

A Varosgazdálkodási

1.) hozzájáru|

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

a hatályos rendelet

11/A $-a alapján a Budapest VIII., Kőris utca

' a|atti, 2 szobás, ko mfoĺto s komfortfok

o

1=

5,25 m" aĺapterĹil etű lakásra
közös megegyezéssel töľténő

zatű,

7

bérlővel fermálló bérleti jogviszony
megsziintetésével gsľidejűleg" a Budapest ViII., Kőris utcaf}szttma]attif
l
L ]!1 '||
Í!17'-'''t-'J-!77-''^L!|-^'^
L:'a!'^q
'a
Iakás '.'^l^1.|'.l-u
történő
szobás, 77,74 m,
alapterületrĺ,
felkomfortos 1-7-!megÍekintett állapotaban
bérbeadás:íhoz 2016' auguszfuS 3I. napjáíg, hatćłrozott iđőreszólóan, előbéľIeti jog
biztosításávaI, azza| a feltétellel, hogy a leadásra kerülő béľleményétrendeltetésszerű
állapotban bérlő leadja, valamint a cserelakás la]ůatóvá tételévelkapcsolatos műszaki
helyreríllítás a kijelöIt bérlo feladata, melyet megállapodásban köteles vállďni.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: f0I5. mźqus 27 .

2')

felkéri a Kisfa1u Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában meghatźrozott megállapodás és bérleti
szerzó đésme gkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. jlinius 30.

3.) kötelezi

hogy az 1.) pontban megielölt lakas birtokbavételét követően

maximum90naponbe1tilazá|taIahasznált,BudapestVIII.,KőrisutcaT
szźml a|atti lakást ingóságaiktól

kitĺľíwe,senki áltď nem lakottan ađjale.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺig;ruezető igazgatő1p
Hatáľidő: Budapest VIil., Kőľis utca

zám alatti lakás biľtokbavételétkĺjvető

90. nap

4.) közvetlenĺil levonja a hatáĺozat 1.) pontjában foglďt két lakas közötti forgďmi

éľték

kĺi1önb<jzet4o%-äbó|-296.000,-Ft.än"aup"stÝIII.'Kőrisutcađ}zĺm
alatti lakást terhelő díjtaľtozasokat. A tartozÍs levonasa utián fennmaradó összegre
taľt igéný.

: Kisfďu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Hatźridő: 201 5 . május 27 .

Felelős

46

Napiľend 4.5. pontja: Töriik-Szabĺí Eľzsébetegyéni váIlalkozó béľbevételikéľelmea
Budapest VIII. keríilet, Dobozi u.7-9. szám a|atii ĺires, tinkormányzati tulajđonúnem
Iakás célúhelyiségľe
Soós Gvtirgy

A vitát megnyitja. Kérdések,hozzásző|ások hianyában avitátLezĄa. Szavazźsabocsźĺjaaz
al ább

i batfu o zati javas l atot

A VarosgazdáIkodási

l.)

:

és Pérrzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájarul a Budapest VIIL kertilet, 35381/0/A/5 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 7-9. szźrrl a|att elhelyezkedő, 18 m, alapterületű,
iires, önkormányzati tulajđonú,uđvaľibejaratú, ftĺldszinti helyiség béľbeadásrĺhoz
hatérozaÍ|anidőre 30 napos felmondasi idővel Tłiľiik-Szabó Eľzsébet egyéni vállalkozĺó
tészéte, iroda tevék"''y'eg céljźra,12.000,- Ft/hó + Áfa béľIetĺ+ közijzemi és külön
szolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatója
Hatáľidő: 2015. mtť1us f7 .

2.) hozzájtlrul a Budapest VIil. keľüIet, 3538t'ĺ0ĺN9he|yrĄzi szĺímonnyilvántartott,
Budapest YIII. kerület, Dobozi u. 7-9. szám a|al1elhelyezkedo, \7 m" ďapterĹilehĺ,
iiľes, önkormĺĺnyzati tulajdonú, udvari bejáratű, ftIdszinti helyiség bérbeađasahoz
hattrozatlanidőľe 30 napos felmondási idővel Töriik.Szabó Eľzsébet eryéni vá|lalkozĺi
részéte, iľoda tevékenységcéljara, 11.333,- Ft/hó + Áfa béľleti* közüzemi és külön
szoLgá|tatási díj ak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő:2015. május 27 .

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat 1.) és 2.) pontja szeľinti bérleti szerződések
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkormlányzat tulajdonában flló nem lakás

cé|jaĺaszoLgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35D0t3. (VI. 20.) szźtmil
BuđapestJózsefvráľosi Önkormanyzatí rendelet 14. $ Q)bekezďése ďapjan 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését,vďamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjan kőzjegyző
előtt e gyoldďú kötelezettsé gvállalási nýIatkozat a|álĺ ásźń vállďj a a leendő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatáľido: 201 5. július 3 1.
Soĺós Gyiirgy

Megállapítja, hogy 2igen,9 nem, I tartózkodás szavazatta| a Bizottság abatÄtozatijavaslatot
elutasította.
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54312015.

A

(.f7.)

sZ.

váľosgazdáIkodási és PénzĺigyiBizottság határozata
(2 igen,9 nem, Í tartőzkodás szavazatta|)

Varosgazdalkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi hatátozatljavaslatot

nem fogađiael:

].)

hozzújťlľuĺa Buďapesl vIil. keriłlet, 35381/0/Á/5 lrcIyľajzi s:zúnon nyilvúntaľtoĺt,
Budapest WII. kerijlet, Dobozi u. 7-9. szóm alatt elhelyezkedő, 18 m" alapterüIetĺi, üres,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú, foĺdszinti helyiség bérbeadósához
határozatlan időre 30 napos felmondási idővel Tijrök-Szabó Eraébet egyéni vdllalkołi
részére,iroda tevékenységcéIjára, 12.000,- Ft/h(í + Áfa bérleti + kĺjzüzemi és k.i)Iön
szo I gáltat ás i díj ak ö s s ze gen.

2.) hozzájárul a Buďapest WIL keriilet, 3538I/0/A/9 helyrajzi számon
Budapest WII. keriilet, Dobozi

u

nyilvántartott,

7-9. szám alatt elhelyezkedő, 77 m" alapterĹilet{i, üres,

onkormónyzati tulajdonú, udvari bejóratú, rt)ĺdszinti helyiség bérbeadósóhoz
határozatlan időre 30 napos felmondási idővel Tijri)k-Szabó Eraébet egyéni vóllalkoąÍ
részére,iroda tevékenységcéljára, 1I.333,- Ft/Itó + /iÍa bérleti + közüzemi és ktlan

szol gált atási díj ak

ô s

sz e gen.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződések
megĺútésére,amelynek fehétele, hogł az onkormányzat tulajdonában álló nem laĺrns
céljára szolgóló helyíségekbérbeadósdnakfeltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számú
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapjón 3 havi bérleti
díjnak meýlelő óvadék megĺizetését,yąlamint a 17. f (4) bekezdése alapján lazjeglző
előtt egloldalĺi katelezettségvóIlaIási nyilatkozat aláírásót válĺalja a leendő bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20|5. májlls 27 .

Napiľend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, József kľt. 59-61. szám a|atti
iiľes, tinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfoľdulós
p áily

ánaton

tö

rténő b érb eadására

Soós Gyłĺrgy

A vitát megnyitja. Egy.hiba miatt kérte a napirendi,pont külön tlĺrgyďását. Ahatźrozati
javaslatból kimaradt u Á'fąhelyesen 2I9.2O0 Ft/hó + Áfa összegre történik apáůytuatikiírás.
Kérdések,hozzászőIások hianyában a vitát |eztĄa. Szavazźsra bocsátja az a|ábbi hatáĺozati
javaslatot:
A Vaĺosgazdĺálkodási

és Pénzťigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfďu Kft-t a Budapest V[I., József krt. 59-61. szám ďatt elhelyezkedő,

36780/0/N6 hľsz-ú,249 m" ďapterĺiletiÍ, iiľes önkotmźnyzati tulajdontl' nem lakás célri
helyiség béľbeadásáĺairányuló nyilvĺános egyfordulós pá|yazat kiíľasara,a szźrĺitott
béľleti đíjon,azaz2I9'200,- Ft/hó + Afa cĺsszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségĺenem
adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testtilet 248/2013. (VI. 19.) számú
hatáxozatának 8. pontja szerinti 25 oÁ-os és 12oÁ-os bérleti díj kategóriábatartoző, illetve
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nyilvános internet szolgáltatás (internet kćryézó, call center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoja
Határiđő: 2015. május27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a

pá'|ytaat a Versenyeďetési szabá|yzatóI szóló 47l20I5. (ll. 09.)
szárĺtaképviselő-testületi hatźtrozatban foglaltak szerinti lebonyolításara.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatĄa
Hataľidő: 2015. mĄus 27 .

3.)

apá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat |1. pontjában foglaltaknak megfelelően

a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján' a
Lebonyolító ügyfelfogađásra szolgáló helyiségében, a Józsefilaros című helyi lapbarl, az
onkormanyzat és a Lebonyolító honlapjan, továbbá az onkormtnyzat és a Lebonyolító
sztlmára elérhető költségmentes hiĺdetésifelületeken, egyéb ľenđelkezésreálló internetes
hiĺdetésiportálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatźrido 20l 5. augusztus 3 1.
Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 taľtózkodős szavazattal a Bizottság az a|ábbihattrozatot
elfogadta:
54412015. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyĺBizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., József krt. 59-61. szám alatt elhelyezkedo,
36780/0/N6 hrsz-ú, 249 fiť alapteĺiiletÍí,tires önkormźnyzatl tulajdonú, nem lakas célú
helyiség bérbeađásarairanyuló nýlvĺános egyfordulós pá|yázat kiírásaľą a számított
bérleti díjon, azaz2|9.200,- Ft/hó + Afa összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem
adható be olyan ajźn|at, amely a Képviselő-testtilet 248/2013. (u. l9.) sztlmtĺ
hatfuozatźnak 8. pontja szeľinti 25 %o-os és 12%,-os bérleti díj kategóriálbatartoző, illefve
nyilvános internet szolgáltatás (intemet kźlvéző,call center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2015. május 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a ptlyźaat a Veľsenyeztetésíszabźiyzatĺól' szőIó 47/2015. (II. 09.)
számuképviselő-testtileti haÍáłrozatban foglaltak szeľinti lebonyolításĺĺra.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezető ig"z$atőja
Hataľiđő:2015. május 27 .
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3.) apá|yázati

felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerĹĺlet Józsefvaľosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a
Lebonyolító ĺigyfélfogadásra szolgá1ó helyiségében, a Józsefuáros címiĺhelyi |apban, az
Önkoľmányzat és a Lebonyoiító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító

számára eléľhető kĺĺltségmentęshirdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre túllő intemetes
hirdetési portálokon kell k<jzzéteĺľli.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 201 5. auzusztus 3 i.

Napiľend 4.11. pontja:
magánszemély bérbevételikérelme a Budapest
VIII. keľiilet, Teleki tér 4. szám alatti iiľes, iinkoľmányzati tulajdonrÍ nem lakás célrÍ
helyiség tekintetében

SoĺísGyłirgy
A vitát megnyitja, megadja a

szőt a

Kisfalu Kft. képviselőjének.

Nováczki Eleonóra
Ahatáĺozati javaslat 1. pontjában elírás tortént, az ingatlan címe nem Teleki tét 5., hanem
Teleki tér 4.
Soós Gytiľgy
Megköszöni a helyesbítést' Kérdések, hozzászőlások hiányźlban a vitát lezćrja. Szavaztsra
bocsátj a az a|ábbi hatźr ozati j avaslatot

:

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzáĘáľul a Budapest VIII. kerĺilet, 35L34ĺ0lN28 helyľajzi számon nýlvántartott,
Budapest VIII. keľůilet,TelekÍ Lász|ő tér 4. szźrn a|att elhelyezkedő, 15 m2
ďapteľületű, ĺires, önkormányzati fulajdonú, udvari bejaratu, fiĺldszinti helyiség
bérbeadasához batározatlan időre, 30 napos felmondási idővel IE
magánszeméIy tészére, ruktźrozás céIjárą a bérleti đíj
mĺndenkorÍ ktizłis kiiltség
összegen (ahatttrozatbozata| időpontjában 9.900'-Ft) történő megá||apitźtsávď.

Felelős: Kisfaiu Kft. ügyvezet(i igazgatőja
Hataĺidő: f015. május 27 .

2.) u onkormanyzat

tulajdonában rĺl1ó nem lakás céIjaru szolgźiő helyiségek bérbeadásĺínak

feltételeiről szóIő 35/2013. (VI. 20.) szamu Budapest Józsefuaros Önkoľmĺínyzati
ľendelet 17, $ (5) b) pontja ďapjrán eltekint a közjegyző előtti egyoldalú
köteiezettségváilďónyilatkozatmegtételétől.

Felęlős : Kisfalu Kft

.

.ügyvez

Hataridő: 201'5. május

27

etó igazgatója

.

3.) felkéľia Kisfďu Kft-t a hatéľozat 1.) pontja szeľinti bérleti szerződés megkötéséľe,
amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajđonában á1ló nem lakás cé|jaru szolgáiő
(VL 20.) szátmt Budapest

helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013.

50

Józsefvarosi onkormáĺyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvađékmegfizetésétvállalja a leendő bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatoja
Hatáńdő: 2015. július 31'

Soós

Gyiirgy

Megállapítja, hogy 12 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta| aBizottság az alábbihatźrozatot
elfogađta:
545/20ĺ5. (v.f7.) sz. Városgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĺilet, 35134/0/N28 helyrajzi számon nyilvĺíntaľtott,
Budapest VIII. kórĺilet, Teleki Lászlól tér 4. szám a\att elhelyezkedő, 15 m2

alapterülehí, üres, önkonnányzati tulajdonú, udvaľi bejáĺatu, fijldszinti helvisé
bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondásÍ idővel
magánszemé|y részére,ruWénozás céijarą a bérleti díj mindenkori kiizös kiĺltség
łisszegen (ahatározatho:zatď időpontjźlban9.900,-Ft) töľténő megá7Iapítźlsával.

: Kisfalu Kft . Ĺigyvez eto igazgatőja
Hatźndő: 2015. mćýus 27 .

Felelős

2.) u onkormanyzat

fulajdonában ál1ó nem lakás cé|jaruszoLgéiő helyiségek béľbeadásanak

feltételeiről szőlrő 35/2Ot3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuáros onkormányzati
rendęlet L7. $ (5) b) pontja a\apjan eltekint a kozjegyző előtti egyoldďú
kötelezettségvállďónyi|atkoratmegtételétől.

Felelős : Kisfalu Kft . ĺigyvez ető igazgatőja
Haüáľidő: 2015. május 27 .

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkĺltésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormĺínyzat tulajdonában álló nem lakás cé\jĺáraszolgźió
helyiségek bérbeadasanak feltételeiÍől sző|ő 351201,3. (u. 20.) szźmű Budapest
Józsefuaľosi onkormanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak

megfelelő óvađékmegfizetésétvtů|a|jaa leendő bérlő.
Felelős : Kisfalu Kft. ügyvezet ő igazgatőja
Határidő: 20I5.július 3 1.

5t

Napiľend 4.13. pontja: Javas|at a Budapest vI[., Dobozi
Iévő lakás minőségi lakáscseľéj ével kapcsolatb an

utcaJzám

alatti épüIetben

Soós Gytirgy
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Vörös Tamás képviselő úrnak.

Viiriis Tamás

onmagában ez az eset is egy külĺjn napirendet megéľdemelne, hiszen arľóI beszélnek, hogy
valaki évek óta tartozott az onkormányzatĺak. Nem fizette be a bérleti đíjat,miután jogerősen
felmondásra kertilt a szerzőđése,utána a Kisfalu Kft. méltanyossági alapon újra felajánloÍt az
ügyfélnek egy ingatlant, hogy tovább béľelhesse fiiggetlenül attól, hogy ezjő gyakoĺ|at,vagy
sem. Ha ilyen eset előfordul, hogy kĹilön elbírálás alá eső eset kertĺl a bizottság eIé, eú.
érdemesebbnek tartja a tények szikaľ leírásrínáljobban indokolni. Ebből az előterjesnésbő|
semmilyen módon nem következ7kaz,hogy eď. a bizottságnak miért kęllene támogatnia, mert
nem derül ki belőle, hogy ugyanaz az állampolgaĺ _ aki nem tett eleget a ťlzetési
kötelezettségének _, ugyan miéľtjogosult egy újabb lakás bérbevéteIére,szemben azokka|,
akiknek igényük van rá. Jelen pillanatban vtrjźk, hogy megoldódjon a lakhatásuk, vagy
csereingatlant szeretrrének és bérlők, akik rendesen fizetnek. Miért élvez eloný adott esetben
egy olyan állampolgaĺ, aki nem frzette be hosszú évekęn keresztiil. Ittmaga ajogeľős bírósági
ítéletis most lesz junius 30-an 3 éves, nemhogy maga ajogviszony kezdete, nem a 2008.
április amióta nem fizetett, va1y csak 8 havi díjat teljesített a bérIó. Amikor ilyen kiilönos
esettel ta|á|kozik abizoÍtság, akkor ezt vďamilyen módon indokolni kell. EI tudja fogadni,
hogyha feľrnáll olyan kÍilönleges méltanyolható élethelyzet - betegség, tragéďia -, ami
indokolttá teszi, fennall olyan körülmény, adott esetben az eddigi hátralék rendezésére
iranyul, de ebbőt az anyagből ez nem đeriiĺki, ezéľtminđenképpenazt gondolja, hogy a
legpozitívabb d<jntést akkor tudja kizráľólag meghozrri a bizoÍtság, hogyha ez az anyag most
visszavonásra kerül és kiegészítik azokkď a pontokkď, ami alapjĺán meggyózĹkanóI,hogy ezt
miéľtkell elfogadni. Ebben a formában - ha most muszáj lenne erről dönteni - biztos, hogy
nemmel szayazna. Kéri a Kisfalu K-ft-t, hogy vonja üssza, egészítse ki, mert ebben a
foľmájában nem alkďmas aÍTą hogy döntést hozz.anak. Ez alapjan nem lęhet semmifele
módon indokolni' hogy miéľtkéne egy újabb bérleti szeruódést kötni. Egyetlen egy döntést
lehetne.hozľli jelen pitlanatban, az anem. Ha van olyan indok, VôgY általuk nem ismeľt
éIethelyzet, ami ďapjan el lehet fogadni, akkor azt akövetkezőbizottság;t' iilésľehozzźk vissza
és ismertessék!
Soós Gytiľgy
Megadja a szót Hajdu Kataliľľlak a Kisfalu Kft-tőI.

HajđuKatalin
Nem fudja megindoko|ru azt, hogy rendkívtili élethelyzet, a hölgy egyediilálló, egészségiigyi
problémája van, kisnyugdíjas. Ami indokoIja, az a hajléktalanná vźtlás megelőzése. Tettek
javaslatot a ľendelefunódosításra, abban a végehajtásszakban lévő iigyfelek mar ilyen
igénnyet nem is élheürek a jövőben. A Képviselő-testĺĺlet június 4-eí ülésénfogjak javasolni a
rendeletmó

do

sítasban.

György
Megadja aszőtVörös
Soĺós

Tamĺás képviselő úmak.
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Vöľiis Tamás
Ebben a formában eń. az előterjesztést nem javasolja elfogadasra, mert ez nem elegendő
inđok.Nemrég volt a fogadóőĺtlján egy hölgy, aki hasonló problémákkalnézętÍszembe, jóval
kevesebb tĺsszegért.ott sem áll fenn a lehetőség, hogy i:jra szerződést kössenek vele. Milyen
alapon mondják azt, hogy az ĺigyfel nem fizetett semmit, de van jövedelme, mién
kivéte|ezĺénekegy szeméLIyel? Ha nincs egyéb köriilmény' pusztán az, hogy nem fizetett'
akkor eń' jó szívvel nem lehet támogatni. olyan emberek sorsát is Íigyelembe kellvenni, akik
hasonló helyzetben varurak és nem halmoztak fel ilyen tartozást, és ennél felelősebben
gazdá|ko dtak a pénziikkel.

Soós Gyłirgy
Megadja a szót Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Van egy olyan kifejezés, hogy társadalmi felelősség. Éľti,hogy mi a szandék ezze|, rcngeteg
rommá adósođottbérlőt volt szerencséje végighallgatni az elmúlt években, akinek tudott,
annak segített, hogy a kľízishelyzetére segítséget kapjon. Volt olyan, aki lefelé minőségi
cserével volt kimentve a kilakoltatás kĺjzvetlen veszélyébóI. Ez a hölgy is a 2,5 milliós
adósságával a kilakoltatás közvetlen veszélyében van. Az Önkormćnyzatnak legalább olyan
fontos felelőssége a jőzsefvarosi társadalomért viselt gondoskodási felelősség, mint a
vagyongazdálkodási. Nem helyesli, hogyha valakinek bármilyen elmaľadása van a bérleti díja
fizetésével kapcsolatban, egy kľízishelyzetben lévő állampolgaľ ilyetén lévő lŁimentésévelaz
onkormányzatot nem éri anyagi vesáeség' Ez pont a legkevésbé fájdďmas kezelése egy ilyen
V'rízishelyzetnek, nem áll szandékában az onkormĺányzatnak, hogy hajléktalanokat
termeljenek. Sajnálją hogy ilyen ľendeletmódosítást teľjeszt majd elő a Kisfalu Kft. vagy a
polgármesteľ a k<jvetkező testĹileti tilésen. Szembe kell néznitik azzaL' hogy szĺímosegyéni
krízispont van még mindig Józsefuarosban, és ezt nem tuđjakkisöpöľni. Vĺjrös Képviselő
Úrnak igaza van abban, hogy egy ilyen kľízisélethelyzetben valóban az élethelyzet
vizsgźůatát,a tarsadalmi indoklását is megkapjak. Javasolją hogyha ilyen típusú
javaslattételĺekerĹil sor a jöv<íben, akkoľ egy e|őzetes ajánlás szźndékéwa|jéĄa meg az
Emberi Erőforrás Bizottságot is. A taľsadďmi kľízishelyzetekkezelése inkább oda taľtozik
szakter[ilet jelleggel' Rettentően elszomoľítją hogyha ilyen szigoru éľtelemben vett
szűkítik az ilyen problémfü kezeléséneka megközelítését. Tudomásul
vagyongazđálkođasľa
veszi, hogy a többség ezt nem szeretné me5szavazni, vagy nem fogią vagy visszavonásra
keriil, de javasolj1 hogy a legkevésbé fajdďmas megoldást az egyéru kľízishelyzetekre
a|ka|mazztk és a jövőben is. Az eladósodott kerületi polgámak még sokkal vállďhatóbb
életkcjľĹilményeilesznek így, mint hogyha kilakoltatasra keľül sor.
SoĺísGyiiľgy
Megadja a szőt Pálovics Lászlónak.
PáIovics LászI.ő
Itt nem béľlőről van szó. 201-2 óta nem bérlő. En. egy jogerős bírói ítélet'amit a hölgy
kezđeményezettés mindent megtett azért, hogy rujta ne segítsenek. Elég frľcsa igazságéĺzet
az,hogy amikor mas embereket különböző élethelyzetek miatt kilakoltatnak, addig valaki, aki
mindent megtett azért,hogy eľTe a sorsľa jusson, őrajta segítsenek. Ha valaki nembér|ó, az
hogy cserélheti a bérleményét,amikor nincs neki. Ha vďaki ĺehézélethelyzetbe kerĹil, akkoľ
aze|ott kezdeményezí ezt' mielőtt felmondásra kerül az ingatLana' és pláĺre nem pereli be azt,
akivel meg szereűre egyezsi' 2012. jttlrius óta jogerős bírói ítéletmegeľősítette az
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onkormányzat döntését. Gyakorlatilag a végrehajtás csúszik majđnemharom éve. Külon
váLaszt kér' hogy valaki hogy cserélheti el aztalakást, aminek nem a bérlője?
Soós Gyiirgy
Megađjaaszőt Hajdu Katalirurak a Kisfalu Kft-tőI.

Hajdu Katalin
JogszabáLy ađúl lehetősége! a helyi lakasľendelet. Ilyen döntésben nemcsak a bérlők
kéľhetnekpályźzaton kívĺiliminőségi cserét, hanem olyan jogcímnélküliek, akik ilyen
helyzetbe kertiltek és a két lakás éľtékkt.ilĺinbcjzeteközötti 40 % ťeđezia tartozásukat,
bizottsági đĺjntésselhozztl lehet járulni a cseréhez.
Soós Gytiľgy
Megađjaa szőt Gondos Judit képviselő asszonynak.

Gondos Judit
Ene a Kisfalu Kft által említett renđeletrecsak aztreagá|ja, ati az előterjesaésben van az (5)
bekezdés az va!őban a jogcímnélkiiliekről sző|, míg a másik, ahol a 40 %o-os keđvezméný
igénybe lehet venni, az az érvéĺyeslakásbérleti jogviszonyban állókĺa vonatkozik. Szomorú,
hogy 2008 óta nem ťlzet a hölgy. Nem 2015-ben kellett volna egy lakáscsereigényt a
bizoťrsági rilésre hozni. Nyilvanvaló, hogy semmit nem lépett a hĺilgy, sőt még a hölgy perelte
be az Önkormányzatot. Túl azon, amít Komássy Képviselő UI mondott, hogy az
onkoľrnanyzatrak van felelőssége, igen, van felęlőssége, és nem is az a cél hogy a
hajléktďanokat szaporítsfü, hanem aztisťĺgyelembe kell venni, hogy igen komoly felelőssége
van azoknak is, akik olyan köte|ezettségď váIlďnak, hogy alacsony lakbérrel lakhaürak
önkormányzati lakásokban. Amikoľ hosszú éveken kereszttil nem hajlandőakťlzetni, akkor itt
ÍLem az onkormanyzat felelősségét emelné ki' hanem az adósnak a felelősségét, ami utan
vállalja a k<jvetkezrnényeket. Tud oIyan esetekĺől, amiben fOl4-esjogerős bírósági végzés
vaĺi a kilakoltatásľól és mar ki van lakoltatva az adős,jogosan, ezzeL egyetért. Ezzel szemben
Z}l}-esjogeľős végzésselmég mindig nem tartanak sehol. Nem tudja ezttźtmogatni ebben a
formában' hogyha valaki ilyen nehéz helyzetbe kerül, nagyon sok lehetősége van arĺa még
ídőben, hogy ktilönböző helyeken intézményektőI, önkormźnyzatoktőI segítséget kérjen, akráľ
lakhaüísban, aktĺ támogatásokban és úgy gonđoljąhogy aki valóban meg szeretné menteni
saját magéú,akkor meg is talĄa rá a mego|dást a legÍöbb esetben. Vaĺrnak olyan esetek,
amikor nem, de ebben az esetben nem lát semmi olyan folyamatot. Azt látja, hogy vaľ valaki
7-8 évig, nem fizet, aztáĺmajđelengedik az ađősságát és kap egy másik lakást. EztLźújajeIeĺ
pillanatban ebben,
Soĺós

Gyłirry

Csďádsegít ő részérő| készĺiltvalami feljegyzés?

Hajdu Katalin

Nem készült.

Soós Gytiľry
De miért nem?

Hajdu KatalÍn
Mert ez a forgďmi értékktilönbözetbőI keľÍil fedezésre, nem mélüĺnyossági elblĺalasľól van
szó, hanem adott egy lakás, adott egy másik lakás' és értékkülönb<izetből kerĺil levonásra az

osszeg. Abban az esetben, amennýben most nemleges döntés születik, ez a végrehajtás már
jogerős, tehŕń a Hátra|ékkezelési lĺoda je|zi a végrehajtó fęlé és ki lesz tĺizve idén a
végrehajtása.

Soós Gyłĺrgy
Megadja a szőt Vörös

Tamás képviselő úrnak.

VtiľiĺsTamás
Felhívja a figyelmet, hogy a Kisfalu Kft. 100 %o-barl önkormányzati cég, hasonló esetben
praktikusnak tartaná, hogy automatikusan felhívnak az tigyfeleknek a figyelmét, hogy ađott
esetben a Hivatal Családsegítő Itodájőhoz foĺduljanak. Ez egy elvaľható minimum a kollegak
részéró|, Ez egy olyan alapvető dolog, hogy elég'szomorú, hogy bizottsági ülésen kell
felvetni. Az esetre vísszatérve, Komássy Képviselő Urnak két dolgot ajánlana a figyelmébe,
az egyik az,hogyha olyan önkormanyzat lennének, aki el tudna engedni minden bérlőnek 4,5
millió forintot' akkor nem biztos' hogy ilyen pľoblémákľól beszélgetnének.Ilyen
önkormányzatot Luxemburg és Svájc kciľnyékénlehet találni. A másik, hogy kéľdezzemeg és
biztos talá|kozott olyan választókkal, akik <jnkoľmányzati lakásban laknak, keményen
dolgoznak akár több műszakban, közmunkában' nem veti fel őket a pélu, de mégis befizetik,
lehet, hogy késve, lehet, hogy egy picit akadozva, de befizetik a bérleti díjat. Azoknak mondja
el, hogy arĺa szeret1e volna rávenni a bizottságot, hogy valaki, aki 2008 óta 8 hónapot

|eszźrnitva egyetlen egy fĺllértsęm fizetett az onkormáĺyzatnak, kapott egy lakást meg a

hátraléka is el lett rendezve ezze| a cserével. Viszont a többi csďádnak be kell ťuetni a béľleti
díjat, és a rezsiköltséget. Ha taLáI ilyen csďádot, és megkéľdeziőket, ugyanęzze| az
állásponttal fogja szembętalálni magźt. Ha igy jáÍnanak el minden esetben, ez az
onkormanyzat év végéľelehúzhatná a ro\őt. Ha az onkormanyzat ezekbęn az esetekben
segítene, akkoľ azoknak nem tudnának segíteni, akiknek ígazaÍlsziikségiikvan a segítségreés
az egyÍittműködési szanđékuknem egy lapon említhető az említett hölgyével. Azértkérdeńe
az e|ején, hogy van-e olyan ktil<ĺnleges élethe|yzet, asń a|apjźn más szemme| nézik ezeket a
dolgokat. De puszĺínazért, mert valaki nem fizetett, megszűnt a bérleti jogviszonya, majd 3
éwel a megsziĺnéstkövetően eloźů|a Kisfďu Kft., hogy kapjon még egy lakast, ez e|képesztő,
Nem tud ezzel semmilyen módon azonosulni. Elviĺľná, hogy valamit csatoljon hozzá, de ha
nem csatolja azt. a minimumot, ami alapjén a döntést meg lehet hontj., nem érti, hogy ez az
anyag mit keľes előtťfü. Egyetlen egy bizottsági tagnak sem célja, hogy emberęk az utcźra
kerĹiljenek. Nem is ez a megoldĺás, de az sem megoldás, hogy olyan emberek, akik semennyi
terhet nem vállďnak és jcivedelemmel bíľnak és a hölgy nyugdíja majdnem annyi, mint egy
minimálbénel foglalkoztatott emberé, akinek szintén be kell fizefoiie ezeket a díjakat, arról
sem lehet beszélni, hogy jövedelme sem volt, ő nem Íizette ezt be. Ez a magatartás nem
szempontból, hanem morális szempontból
toleráIható. Haezt csinálják, nemcsak gazđźůkođćlsi
is vállalhatatlan helyzetbe kertilnek.

Soós György
Próbráljak meg

a gordiusż csomót źLt1rágnÍ, szeľetne |ź,ý u Csďádsegítő kodától egy
véleménytezze| kapcsolatban. Komássy Képviselő Umak van-e hozzifilznivalćfia?
hogy nincs, ezért javaslatot tesz az e|napo|étsra, azza| a kitétellel, hogy a
lľĺlegźilapítja,
CsaláđsegítőIroda véleményétcsatolják az arryagboz. Szavazźsra bocsátja javaslatát.

A Vaľosgazdálkodási

és PénzĺĺgyiBizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ĺigyrendi
inđítváĺyáta napirendi pont elnapolásálra az.z'g.| 4 kitétellel, hogy a Józsęfuarosi Szocirílis
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Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont Családsegítő SzolgáIatanak véleményéta Kisfalu Kft.
mellékelj e az eloterj esztéshez.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. májtls27 .
Soós György
MegáIlapítja, hogy 10 igen,
indífvaný elfogadta.

2

nem, 0 tart.ózkodás szavazattal a Bizottsźlg az ügyrendi

546ĺ20t5. (v.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' f nem,O tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogađjaSoós Gyoľgy ügyrendi
indíwányát a napiľendi pont elnapolásźna azzal a kitétel1el, hogy a Józsefulĺĺosi SzociáIis
Szolgáltató és Gyermetjóléti Központ Családsegítő Szolgálattnak véleményéta Kisfalu Kff.

mellékelj e az e|óte1 esztéshez.

Felelős: Kisfalu Ka. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő : 20Í5. május 27 .

Napirenđ4.15. pontja: Javaslat a Budapest vI[., Mátyás térŰszátm alatti épületben
lévő lakás minőségĺ lakáscseľéj ével kapcsolatban
Soós György
Napirend vitáját megnyitja. Kérdések, hozztsző|ások. Megadja a szőt Gondos Judit képviselő
asszonynak.

Gondos Judit
Ennél az előteľjesztésnélhasonlóak a problémái, mint az e|őzőleg tÁrgyaltná|. 2008 óta
halmozódik a htltta|ék,2011-ben felmondásra keľtilt a szerzodése,2012-ben meghońa a
bíróság az ítéLetét,amely 2013-ban jogeľős iett. Most 2015-ben ugyanaz ahelyzet áll ftinn, de
azadősságtöbb, meľt 4,5 millió foľintot halmoztak ftjl, és adjanak azúgyÍéInekúj lakást. Egy
78 m2-es iakás, fel.tételezi, hogy a 4 gyerek maĺ nagykoru. 5 felnőtt, 1 kiskorú, 6 fo egy 22
m2-es lakasba ktiltĺĺzneát, aĺĺinem egészséges. Nem tudja elhiĺľli,hogy az 5 felrnőtt ember
összesen i20.000.- Ft kdrtil keľes, mivel 24.86?.- Ft van meghatźtroma az egy főre jutó
jövedelemĺe. Nem hiszi el, hogy egyáltalán nem lehet munktń találrrĺ Józsefuaĺosban. Az
iigyfel csak akkoľ tartoÍĺamfu akapcsolatot a Csďádsegítő Irodával, amikor mĺár nagyon égett
a hźn. Nem đerĺil|<l az e(őteqesztésből, hogy mit tett ez a hölgy azért 2008 óta, hogy ne
kerüljön ilyen helyzetbe, akkor miért kellene segíteni rajta ilyen fonnában.
Soós

Gytirry

Megadja aszőt Komassy Akos képviselő úmak.

Komássy Ákos
e|őzotől egy fokkal tisztább a he|yzet. Nem fudnak mindent egy csapásľa megoldani.
Fontos látni, hogy ęz az eszkoz, arĺlirő| ítt sző van, pont anól szól, hogy az onkormárryzatrak
nem keľĹil péluébe,sem vagyonvesztésébeaz, hogy egy pénztigyi kĺízishelyzetben lévő

Az

bérlójét ne lakoltasson ki, hanem egy értékesebbbérlakásból egy kevésbéértékesbérlakásba
koltoztesse át. A|étezó leghumánusabb megoldása egy tragikus helyzetben lévő áltampolgár
pénzngyi krízisének,úgy hogy az onkormtnyzatot nem éri vagyonvesztés. Tudją hogy ettőI
az adotĹ személý érintő társadalmi k'rízishe|yzetet nem fogiák tudni megolđani'Pontosan
ezért említette a tarsadalmi felelősség kérdését.Nem azt gondolja, hogy mindenkit jóI kellene
tartani Józsefuaros onkoľmanyzatźnat de rigy gondolja, hogy erĺrek azugyťélnekésaze|őzó
iigyfélnek az esetében 7 éve ľommá adósodott bérlőről van szó. Az onkormźnyzat
intézményei 7 éve asszisztálnak abban, hogy ez a Wízis egyre mélyebb legyen . Itt |egalźbb
van a probléma egy részéreegy potenciális megoldás. Ugy gondolja, hogy sokat kellene
fejlődnie a családtiámogató munkának a kerületben akůloz, hogy ezeket a he|yzeteket
mege|őzzék,megaz onkormányzatintézményei k<izcitti együttrnűköđésnek is. Azt |átja,hogy
a legkevésbé káros megoldása egy kľitikus helyzetnek. Tudja, hogy nem oldanak meg minden
L<rízishe|yzetet, de nem lát jobb javaslatot, mert a kilakoltatés az embeľi lét ignorá|ása egy
ilyen helyzetben, és abhoz képest még mindig egy embeľségesebb megoldtĺs az, ar.rli az
előterj esáésben szerepel.
Soós Gyłirgy
Megadj a a szőt Dudás Istvánné képviselő asszonynak'

Dudás Istvánné
Komássy képviselőtársa azt mondta" hogy az onkormanyzatot nem éľteanyagi veszteség.
Ebben a két esetben mintegy 10 millió forint veszteség érte az onkormanyzatot. Nem lehetne
ęzeket a lakásokat, amelyeket a hátralékosoknak biaosítanak, olyan VIII. keľÍĺletbęnélő fiatal
házasoknak bérbe adni páIytaaton, akik esetleg albérletben laknak és megérdemelnének egy
olyan lakhatási lehetőséget, ahol az a|bérLetnéljóval kevesebbet kell fizetni? Ha szociális
éľzékenységetkifogásol a képviselőtarsa, akkoľ esetleg ezt is figyeiembe kéne venni. Két
olyan esettel ta|źikońak, akik notórius nem ťlzętők. Nem taľtja k'rízíshelyzetnek, ami 8 éven
keresztiil taľt folyamatosan. Nagyon fel van háborodva azon" hogy a Kisfalu Kft. vďahot
ebben paľbrer. Gyakorlatilag 8 éven keresĺĺila Kisfalu Kft. ľészéľőlnem történik semmi. Az
e|oző e(óteĄesztésben egy hĺilgy egy 75 m2 lakásban lakott egyediil, réges-régen fel kellett
volna ajźnl.ani a Kisfalu Kft-nek azt, atlikor éĺzékelték,
hogy 2 éve nem fizet, akkor meg
kellett volna kérdezni a hcĺlgyet, hogy nem tetszene-e átköltözni egy kisebb lakĺásba, aminek
kisebb a díja és esetleg fudná fizetni. Miéľtnem hajtjfü végre ajogeľős bírósági ítéletet?Nem
követ el az onkormányzattorvényséľtéstazza|, hogy jogeľős bíľósági ítéletet nem hajt végre?
Gyakorlatitag most nem az onkormĺányzatnak a szociális érzéketlenségérőlvan szó, hanem
amól van szó, hogy van egy jogeľős bírósági itéLet, végte kéne hajtani' Nem ért| bogy a
Kisfalu Kft. hogy terjeszthet egy olyan előteľjesĺésta bizottsźęeIé,amiben ő maga l"oją
hogy egy 22,6 m2-es lakasba 6 fő költözik. Ezt nem érti, ez egy olyan szakmaiatlanság, hogy
aki ezt az előteľjesnést a|áírta" annak minimum töľtdió héjan javasolna 1,5 óra térdepelésta
saľokban. Ez igy nem működik, hogy olyan előterjesztéseket nffitanak abizottság elé, hogy
egyszeľiĺen a hajuk égnek ríIl tőle. A Kisfďu Kft. szakmaiabb előterjesztést nffitson be! Miéľt
kell aľľól vitatkozrri, és kérnéa Kisfalu K-ft-t, hogy az előterjesztéseket inđokoljakmeg!
Sokađszorľakéiazt'hogy az előteľjeszéseket szakmailag indokoljak meg. A Kisfalu Kft.nél
hany darab 6-7-8 éve eIhuzódó hátrďék van, amik egyszet csak etőjörĺrek és kéľnek25-35
m2-es lakásokat. Nem érti ezt a he|yzetet, hogy miért kell ilyen előte4esztésekkel
szembestitniiĺk évek óta.
Soós György
Megadja a szőt Gondos Judit képviselő asszonynak.

57

Gondos Judit
Afr', hogy 7-8 éve kĺízis,vagy nem kľízishelyzetben él valaki, arro| kizátóIag saját maga
tehet. Ha 1-2 év uttn|źúja,hogy nem tudja fizetni a bérleti díjat, akkoľ nem vár 8-10 évet,
hanem akkor kér egy másikat' mert ilyen az é|ethďryzef.e és nem kell az onkormányzatratolni
a felelősségérzetet. Egy jogerős bíľósági végzésen felül nincs a bizottságnak hatasköre, hogy
azt fölülíľjak. Viszont a Kisfalu Kft-ben ezze| fog|a|kozó Hátĺalékososztálynak ez afe|ađata,
hogy ań. végrehajtsa. Vagy végĺehajtanak, vagy nem, ami ań. jelrenti, vagy mindenki, vagy
senki. Ha valakinek kilakoItatási jogerős végzésevan, akkoľ ki, mi alapján dönti el, hogy az
egyiket kilakoltatjak, a másikat nem, ańán a harmadikat három év múIva lakoltatjak kl. Azt
gondolja, hogy ez mindenkiľe egyforman vonatkozik. Nem hiszi, hogy bárkinek lehetne olyan
be]eszóIasa, hogy éppen aĺľrakellenéľe valakit nem' vagy igen. Van arľa is példa, hogy elég
gyorsan kilakoltatnak bíľósági végzésután adósokat. Elképzelhetetlennek tartja, hogy 5
felnőtt férfi nem tud munkát keresni és nincsen fizetése. Nem tudja elhinni, hogy nem tud
ťlzetni, ráadásul itt notórius tartozókĺól beszélnek és nęm peđigszociálisan rászorultakĺó].
Soĺós Gytiľgy

Ennélzu1yóšabbaprobléma.Megkérdezte-evďakiaKőrisut"uŰoagy-'źÍÍI
lakóit' hogy mit szólnak aÍthoz, hogy 2f mf-rc - amit teljesen lehetetlennek tart _ 6 embeľ
költözzön.
rirnak.

Ennek van egy ilyen jellegű kéľdéseis. Megadja a szőt Komássy Ákos képviselő

Komássy Ákos
Egy nem jó, de kęvésbéfajdalmas megoldást nyújtani, ez az eszkoz,hogy az tnkormányzatot
ne éľjepénzngyi veszteség, merthogy a drágább bérlakást visszakapja és a kisebb értékű
béľlakásközti kĹilönbségért cserébe tudja jóváímj eú. az aďőssźąot, ami a lakó részérő|
fennáll, ha a folyamat végigmegy. Ez nem egy tökéletes módszer, és vďóban nem tudja, hogy
a Kőris utcaiak mit szólnának egy ilyen döntéshez és annak a következményeihez.
Maximálisan egyetért azza|, hogy legyen bérlakás-páIytlzat Józsefuláľosban, mert bőven leĺĺre
ľá igény. Az e|őteqesztésben szereplő kis bérlakások nem igaztn a versenyképes bérlakások
elemei kozzé tartoznak. Ehhez az előterjesztéshez, sem az eń' mege|ozőhöz semmilyen köze
nincsen, nem kíváqja a bizottsĘot semmire sem rávenni az ésszera éľvekentulmenően. De
úgy gondolją hogy az ét|tala ismert kevésbé flíjdalmas l<riziskeze|ési eszktĺznek tĄa en' a
megoldást. Egyetért azzaL, hogy ne legyen kilakoltatás Józsefuaľosban, sőt egyá|ta|án ne
legyen. Ha az onkormanyzat az egyélĺkľízishelyzeteket meg tudja oldani, akkor erľe nincs
szfüség. Nem osztja aa. a llbeń'|is felfogast, hogy mindenki, aki kľízishelyzetben vaÍL> az
oldja meg a saját nyomorát, azért mtlkodtetik az Allamot és annak egy szęgmensét, az
Önkorměnyz-atot, hogy a társadalmi gondoskodást, mint feladatot ellássa' de ez messzire
yezet. Egy jó intézményről van szó és tirtil aĺmĄ hogy a Kisfalu Kft. ilyen típusújavaslatot
tett és sajnďja, hogy ezt el kívĺĺnjaktörölni. Valóban vizsgálni kell mindkét előterjesztésben,
hogy hogyan juthattak el odaig, hogy egy 7-8 éves vergődés végénegy jogilag abszurd és
lehetetlęn heIyzetben az előterjesztés szerint megpróbálnak kimenteni a pénzugyi
Iłizishelyzetbőlhon'fi társaikat.
Soós Gyöľgy
Megađjaa szőt Borsos Gábor külsős bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Egy hosszan huzódó problémara máľ nem biztos, hogy van ígazźnjó megoIdás, hanem a
rossz' vagy a kevésbérossz kĺjzött kell vĺálasztani. Felmertil a bérbevevő felelőssége és a
bérbeađófelelőssége is. Meĺľryiľekapott abédő aszociá'|is tĺímogatásokról Ĺíjékoztatast? A
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Kisfalu Kft-nek egy |akásgazdálkodást kell végrehajtaniuk és szociális krízisekľől beszélnek,
felvetődhez egy rendszerprobléma is, hogy a Kisfalu Kft-nek a szociális teriileten dolgozókkal
szorosabban összefogva kellene ezeket a dolgokat menedzselnie, mert eZ részben
Iakásgazdálkodási, ľészben szociális pľoblémais. Milyen probléma miatt nem ťtzeÍüéka
béľleti díjat, Iehet, hogyha megfelelő tájékoztatást kapnak, akkoľ nem jutnak el odáig, hogy a
rossz és a rosszabb helyzetek között kell választani. Ha egy kilakoltatás mellett kell dönteni,
akkor sok esetben a korábbi lehetőségek elmulasztiásának az eređménye.Javasolja, hogy
napolják el és a Családsegítő Irođavéleményéveljĺijjön visszą hogy jogosultak-e báľmilyen
ellátásľa, tudtak-e arľól, hogy milyen ellátásra jogosultak. Nemcsak a két ügy míatt, hanem az
esetleges jövőbeni rendszertípusú pľoblémáknak a mege|őzésére, meľt lehet, hogy egy ilyen
típusúszervezési, vagy beavatkozásiigényre is sztikség \eĺlne azonkormanyzatĺészéro|.

Soós Gyiirgy
Ebben egyetértenek, mert azt sem tudják, hogy ođaa 6 fo kĺĺlt<izik-e.Nézze meg a
Csďádsegítő lroda, hogy hanyan laknak ott egyáltalan. Hányan akarnak költt'Zni ębbe a f2
m}-be? Biĺos abban, hogy 6 ember nem féme ott el. A visszavonás mellett vaľl" és gondolją
hogy a Kisfalu Kft. be fogja fogadni a javaslatát. Megadja a szót V<ĺrös Tamás képviselő
úrnak.

Vtirłis Tamás
Komássy Képviselő Úr figyelméb e ajźn|ja, hogy évek óta fennátló problémáľóIvaĺ sző, azéĺt
el kell válasáani, aho| az onkormányzattud segíteni és azugyfél ezeket a lehetőségeket nem
meľítiki, hanem váľja, hogy a legeslegvégén aż. qondją hogy egy masik lakásba költözne,
mint mego\das. Azt mondją hogy nem éri kĺár az onkormźlnyzatot, aztkérdezi, hogy jeliilje
meg aú. a pillanatot, amikor rca|izźija az onkoľľnźnyzataz itt kieső bevételt. Mikor fog a be
nem ťlzetett pénz meg!énilni az onkorményzatnak? Két ęsetben lehet ilyen, hogyha
szokott szólni, vagy a felélése
értékesítikaz ĺngat|ant _ mert a kerĹileti vagyon felélésééľt
ellen szokott felszólalní -, akkoľ az aprob|éma. Vagy ha ezt. a lakást ki tuđjakadni és 10 év

múIva azt mondják, hogy megéľte, és azsiai nyomornegyeđ szintjén |évő m2 árakkď kívlánjak
megolđaľri- egy ki tudja hlány frs család -, egy elfogadhatatiaĺl állapotot korr;ęwźůaz
onkormányzat, ezt nem lehet elfogadni. Ezborzasztó,ha ezttudjĺák a tartozóknak felajĺánlani'
hogy költözzenek be 6-aĺ22 mf-rę. Eletszeľĺítlennektartja a dolgot és nęm hiszi el, hogy így
történne. Nagyon sok nehézsorsúember él Józsefuarosban, Budapesten és az országban.
Budapesten a munkanélktĺliségiráta Európábarl a legkeđvezőbb, tehát lehet Buđapesten
munkát vállalni. De az,hogy 5 emberből egynek van valamilyen jövedelme, amit nem fudnak,
hogy mi. Azokon kell segíteni, akik magukon is szeretnének segíteni. Azokon, akik arra
várnak, hogy legyen egy jóinđulatúképvise|ő abizottságban és 4,5 millió forint tartozásavan
azokat nem biztos, hogy preferálni kell. Azokat kell segíteni, akik valóban vagy az
élethelyzetfü miatt, vagy ahozzáźů|ásllk miatt eľre a segítségrerĺíszorulnak.Ebben semmit
nem lát, csakazt, hogy vďaki meg akaľ úszni többmillió forint taĺtozást.

Soĺis Gyłiľgy
A Kisfalu Kft. visszavontaaz előterjesaést?

Hajdu Katalin
Igen.
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Soós Gyłirgy
Rendben. Az ülést t4 őra 43 peľckor bezárta.
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Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénziigyi
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máj us 27

-
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Bodnar
Szervezési és Képviselői

Ajegyzőkönyvet

készítettéka Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézői:

ó"ľ'l ilł,t,, M=
DeríknéLőrjnczMfuta

A bizottsági ieeyzőkönw mellékletei:
melléklet l az 5l9/2015. (T.27,)
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VPB határozat I. sz. melléklete

. meghívĺĎ

,i

Ł

- előterjesztések
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1. sz. melléklet
az 5]9/20I5- (V.27.) sz, VPB határozat I. sz. nzelĺéklete

vÁLLALKoZÁSI sZERZoDEs
3. sz. módosítása

amely létrejött egyrészró|

Budapest Főváros VIII. keriitet Józsefvárosi onkoľmányzata
székhelye:: H-1082 Budapest, Baross u. 63_67.
adószám: |57351 |5-2-42
torzsszźĺm:

.]35715

bankszámlas zźĺm:| 41 00309 -1 02139 49-0 1 000006

statisztikai szám: 7 57 3 57 7 5-84 | | -321.0 1
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban:,'Megľendelő''),
másrészről a
Corľad DesÍgn l(ft.

székhelye : 1 0 6 6 Budape st, T er éz Rrt.32. fszt.
cégjegyzéks záma: 07 09 691 |,7 3

2 l a.

adósáma: |253|990-2.42
banksámlaszĺlma: 89 1 17060 t 6-20804|43-00000000
képv i seli : Nagy Zoltán, ugyv ezető ígazgatő,
m int vál lalk oző (a további akban :,,VáIlalkozó'')
(továbbiakban együttesen Felek) kozĺjtt az a|u|írott helyen és időben az a|ábbi feltételek szeľint.
Fe|ek a 2014. februaľ 14-én megkötcjtt és 2014. április 25-én, valamint 2014. október l-jén módosított,
84 db zász|óľúd telepítéséro|,28helyszínen, azÁsz|őruđakhármas csopoľtban történő telepítésérőIéS
I|f db zász|ô beszerzéséről szóló váIlalkozasi szerződést Felek közös megegyezésse| az a|źhbiak
szerint móđosítják:
I.

A vállalkozási szprződés IV. fejezet

2. pontjának helyébe az a|ábbi szövegľész Iép:

2. A szerződéses munkák várható kezdete: 2074. februźlr 24., az 1. ütem 5 helyszínénektelepítési
határideje: 20|4. március l0., a Szigony utca _ Práteľ utca sarkán, a Corvin sétányon, a Diószegi utca
7 Orcry lit saľkán és a Golgota téren a zász|őrűd csopoŕok telepítésénekhatarideje: 20l4. április 06., a
Haľminckettesek terén telepítenđőzászlrőrűd csopoľt te|epítési határideje: 2014. április 30' A Teleki
téren, a KáIvária téren és a 35388 he|yrajzi sámú névtelen közterületen telepítendő zász|őt{ld csopoľt
telepítési határideje: 20|4. szeptember 1A

felújítandó köztertileteknél (Harminckettesek tere, Teleki tér, aKtivźnia tér és a 35388 he|yrajzi

sámli névtelen közterület) a

zász|őrudak te|epítési Í.itemezésével kapcsolatban a Vállalkozó köteles

szorosan egyĺitľműködni a téľfelrijítasokkivite|ezojéve|.

A kivitelező

elérhetőségeit a Megrendelő

biztosítja.

A Gyulai Pál

utca 2. szÁm előtti önkormányzati tulajdonban á1ló tertileten elhelyezendó zász|őrűđ
csoport telepítésénekhatráľideje a tulajdonosi hozzź!źru|ásmegszerzésétól szamitott 2| nap, de
legkésőbb 2014. október 31.

József |<rt' 49, Üll0ĺ ĺt - Korányi Sándoľ u. saľok (hrsz.: 36|78),II. János Pá|pápa tér (hľsz.:
34705), Orczy tér (hrsz.: 35929ĺ1), Könyves Ká|mán krt. - Vajda Péteľu. sarok (hrsz.: 38M4),
Hungária krt. 6., Kerepesi Út 4|-43. fovárosi tulajdonú helyszínek telepítésénekhatarideje: 2014.

A

október 10.
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A Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téri fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésénekhatárideje a
BKK Közút munkakezdésihozzájźru|ásának bęérkezésétő|számított21 nap, de legkésőbb 2015. júIius
31.

A

fővárosi tulajdonban álló köĺęrÜleteknél a zász|őrudak telepítésiütemezésévęlkapcsolatban a
Vállalkozó köteles szorosan egyĺittműködni a BKK Koztń Zrt. által kiadott munkakezdési
hozzájáru|ásban szerepĺő hatóságokkal.

a sikeres miiszaki átadás-átvételi eljarás |ezÁrásának időpontja. Az átadás-áwéte|
idotartama 5 nap, mely a teljesítésbe beleszfunít. Ezahatfuidő szigorú (fix) határidő. A szigorú (fix)
hataľidő, mint jogi fogalom tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak.

A teljesítésidőpontja

Je|ęn szerződés módosítás az eredeti szerződés egyéb részeit nem érinti, azokvá|tozatlan taĺtalommal
érvényesek.
Jelen szerződés módosítás azęrędęti szerződés e|választhatatlan részétképezi,azza|eg1utt érvényes.

2 oldalon,4 péIdányban készĺĺltszęrződés módosítást elolvasták, érte|menékés mint
szęrződéses akaratukkal míndenben megegezőt helyben hagyő|ag aláírják.
Felek jelen

Budapest, 2015. május ...

Megľendelő

Budaoest Főváros VIII.
kerület Józśefu árosi onkormźnyzzt
képviseletében:
dr.

Kocsis Máté

Vállalkozó

Corrad Design Kft.
képviseletében:

NagyZoltán
ugyvezetó igazgatő

polgármester

FedezetDátum: Budapest 2015. május

Pénzügyileg elleqj eryzem

:

Páris Gyulráné
pénn,lgy i ügyo sztályvezetó

Jogi szempontból el lenjeryzem:
Danada-Rimán Edina

jegző

nevében és megbízásából

:'.

dr. Kovács Gabriella
a|jegző
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