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Soós Gyłiľgy
Köszönti aäegjelenteket a Bizottság 15. rendes tilésén. Megállapítją hogy aBizottsĘ If
fovel határozatképes. Ismerteti a napirendet, majđ szavazásra bocsátja az altbbi napirendi
javaslatot:

Napirend:

1. ZáLYI ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(ír asb eI i előterj e s zté s)

1. Javaslat a Corvin Sétany Progľam keľetén belül bérleti jogviszony cserelakássď
tcjrténő megvtůtására
Előterjesztő: Csete Zoĺtón - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

2.Rőzbeszeľzések
(ír ás b el i elő t erj es zté s)

1. Javaslat ,,EnergiaľacionalizáIźs Józsefuaľosban projekthez kapcsolódó ktilső
ĺy íLászáĺók j avíĺási mu$ái v tůIa|kozői. szetző đés keretében'' ttx ew közbeszerzési
elj ríľás megindítasara (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ügosztdly
vezetője

2. Javaslat a KEOP-5.5.0ĺNI2-20I3-0I22 azonosító számú projekt soľán megkötött
vďlalkozás i szeĺződés módosításáĺa (poľKEZBEsÍTÉs)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztóly
vezetője

3. Beszeľzések
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Javaslat az,,Inteĺuiv családmegtartó szolgźt|tatások és Családfejlesztési szolgá|tatás,,

motivációs csomagiainak <jsszeallítasa és az adomźnyozás lebonyolítása,, tźtgyábaĺ
kiírt beszerzési eljrárás eľedményének megéiLapitására
Előterjesztő: Csete Zoltán - ą Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

4. Gazdálkođási tigyo sztáły
(írósbeli előteĘ e sztés)

l. Javaslat gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség megváltasi díjának elengedésére
Előterj esztő : P énzes Attilą - ügłosztólyvezető

2. Tulajdonosihozzájarulás a Budapest VIII. kerĹilet Corvin sétrĺny 4. szőrn előtt teľvezett
1 kV-os fi'lđkábel létesítéshez
El ő t e rj e s zt ő : P é nze s Au il a - ügł o s zt ólyv e z e t ő

3. KözterĹilet-haszľriílati kérelmek ęLblrźtLása

El ő t erj e s zt ő : P é nz e s At til a - ii glo s zt óIyv e z e t ő
4. A Corvin Sétany K-ft. v.a. 2014. évlbeszámolójanak elfogadása

Előteľjesztő: Tatár Tibor - végelszómoló



5' Mikszáth 4 Kft' 2014' évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: dr. Szeverényi Márk Mthdly - ügnezető

5. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltón - mb. cégvezető
(ír á s h e Ii e I ő t e rj e,ł z t é,t)

1. Javaslat Rév8 Zrt. 2014. évi beszámolójĺának és 2015. évi üzleti tęrvének elfogadására
2. Javaslat az MNPIiI. TIĺ1-3,T4ĺ2,T4/3, T5/1 trírsadalmi alprogľalnjuhoz kapcsolódó

snlpewíziős szeľződések módosításának elfogadásaľa _ ELOTERJEsZJo
VISSZAVONTA

6. Kisfalu Kľt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodási igazgató
(írds b eli el őterj e szté s)

1. Budapest VIII', Csobánc u. 6' fsz.6/A. szélm ďatti tiľes nem lakás cé|jźna szolgáló
helyiség elidegenítése

2. Markovics Erzsébet egyéni vźilalkoző bérbevételí kérelme a Buđapest VIII. kertilet,
Baross u.2I. sztlm alatti iiĺes, önkormányzati tuiajdonú nem lakás célú helyiségre

3. Józsefuiárosi Roman onkormányzatbérbeveteli kérelme a Budapest VIII. Kis Stáció u.
5. szźlm alatti önkormźnyzatl tulajdonú helyiség vonatkozásában

4. SINGER-FÜLEMÜLE Kft. béľlő bérleti đíj csökkentési kérelme átmeneti időľe a
Budapest VIII. keriiIet Kófarugó ĺ.5. szám ďatti önkormĺányzati tuIajdonú helyiségek
vonatkozásában

agánszeméIy béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kęrület, Somogyi
Béla u. 19. szćlm ďatti iires, önkormĺłnyzati tulajđonú nem lakás célú helyiségľe
Ifi. Mikolay Géza egyélĺ vállďkozó bérleti díj tartozás és késedelmi kamat
elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kertilet, Szentkiĺályi u. 5. szźlm
alattiönkormtnyzatitulajdonúhelyiségvonatkozásában
A Szep Ház2002 Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, József körut 18.

szźmalatÍi iiľes, önkormányzati tulajđonú nem laklĺs célri helýségre

7. Eryebek
(ír ásb eI i előterj e sztés)

1. Javaslat ,,Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése'' címií, KMOP-
4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító szźtmt projekthez kapcsolóđó dĺjntések
meghozatalźra
Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny - a Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese

Soós György
Megá||apítja,hogy 12 igen,0 nem, 0 tartóZkodás szavazattal a Bżottsäg az alábbi napiľendet
elfogadta:

6.

7.



486/20L5. (v.18.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi BŁottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vráľosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság aza|álbbí napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ds b eli e Iő terj e szté s)

1. Javaslat a Corvin Sétany Program keretén belul béľleti jogviszony cserelakással
történő megvaltásara
Előterjesztő: Csete Zoltón - ą Rév9 Zrt. mb. cégłezetője

2.Kőzbeszeľzések
(írásb eli eĺőterj esztés)

l. Javaslat ,,Eneľgiaracionďizalas Józsefuáľosban projekthez kapcsolódó külső
nyí|ászźtrők javítási munklái vál'Ialkozői szętzóđés keretében'' taľgyu közbeszerzési
elj árás megindításara 1ľóľrÉznESÍTÉS)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DIA _ a Vdrosfejlesztési és Főépítészt ÜgyosztáIy
vezetője

2. Javasiat a KEOP-5.5.0|NI2-20I3-0122 azonosító számú projekt soĺán megkötött
vźů|a\kozásiszerződésmódosításaraęYoľrÉzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztdly
vezetője

3. Beszerzések
(írásbeli előteľj esztés)

1. Javaslat az ,,Intenzív családmegtartő szo|gźůtatasok és Családfejlesztési szoIgá|tatás,,
motivációs csomagjainak összeĺíllítása és az adomźnyozás lebonyolítasď' targyában
kiírt beszerzési elj ĺárás eređményének megállapításfua
Előterjesztő: Csete Zoltón - ą Rév? Zrt' mb. cégllezetője

4. GazdáÄkodási ÜgyosztáIy
(ír ásb eli e l őt erj e s ztés)

1. Javaslat gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának elengedésére
EI őt e rj e s zt ő : P é nze s Áu il a - ügł o s z t óIyv ezet ő

2. Tulajdonosihozz,źljźru|ás a Budapest VIII. kerĹilet Corvin sétány 4. szétme|ótttervezett
1 kV-os ft'ldkábei létesítéshez
Előterj esztő : P énzes Áttila - ügłosztályvezető

3. Közterület-hasnńJati kéľelmek eibírálasa
EI őterj esztő : P éľaes Attila _ üglo sztólyvezető



A Corvin Sétány Kft. v.a. 2014. évi beszámolójiínak elfogadása
ElőteĘesztő: Tatár Tibor - végelszámoló
Mikszáth 4 Kft . 20I 4. évi mérlegbeszĺámolója
ElőteĘesztő: dr. Szeverényi Mórk Miháĺy - ügyvezető

5. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cégvezető
(írósb eli előterj e sztés)

1. Javaslat Rév8 Zn. 2014' évi beszámolójanak és 2015. évi tĺzleti tervének elfogadasára

6. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató
(ír ósb eli előterj e sztés)

1. Budapest VIII., Csobiánc u. 6. fsz.6/A. szfun alatti tiľes nem lakás céIjuaszo|gá|ő
helyiség elidegenítése

2. Markovics Eľzsébet egyéni vá||a|koző bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľület,
Baross u.fI. szźlm ďatti iires, önkormĺányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

3. Józsefuarosi Romĺán onkoľmanyzatbérbevéľ-eli kérelme a Budapest VIII. Kis Stáció u.
5. sztlm alatti önkomrényzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

4. SiNGER-FÜrBvĺÜrp Kft. bérlő bérleti díj csökkentési kérelme átmeneti időre a
Budapest VIII' keľĺilet Kőfaľagó u. 5. szám alatti önkonnźnyzati tulajdonú helýségek
vonatkozásában

s.Ü'aglínszemélybérbevételikérelmeaBudapestVIII.kerü1et,Somogyi
Béla u. 19. szám ďatti iiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás celú helyiségre

6. Ifi. Mikolay Géza egyéni vá]lďkozó bérleti díj taĺtozéls és késedelmi kamat
elengedésére vonatkozó kérelme a Buđapest VIII. keriilet, Szentkirályi u. 5. szám
alatti önkorm źnyzatl tulajdonú helyiség vonatkozásában

7. A Szép Ház2002 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, József körut 18.

számalatti tires, önkoľmányzati tulajdoni nem iakas célú helýségľe

7. Eryebek
(ír as b e li e l ő t erj e s zté ý

1. Javaslat ,,Józsefuaľosi EgészségÍ'igyi Szolgálat komplex fejlesztése'' című, KMOP-
4.3.flA-t3-2013-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó d<jntések

meghozatalfua
ElőteĘesztő: Dr. Vitályos Fanny - a Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese

4.

5.



1. Zárt üIés keretében tárgyalandó előteľj esztések
(írásb eli előterj esztés)

Napirend 1..1. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogram keretén belĺil béľleti jogviszony
cseľelakĺíssal tiirtónő mcgváltlísĺíľa z^RT Üĺ-Bs
Előterjesztő: Csete Zoltón - a Rév? Zrt' mb. cégvezetője

A napiľend tđrgyaldsa aźrt iilés keretében történt az Mön. 46.s (2) bekezdése értelmében. Á
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a megllozott 487/2015. (V18) sz. WB

határozatot a zĺtrt iłlésről késziilt jegyzőkönyv tartąlmazza.

A Bizottság létszáma _ Pintér Attila megérkezésével _ I3 főre változott.

2.Kőzbeszeľzések
(írdsbeli előterj esztés)

Soós Gyłiľgy
Ktilön tár gya|ásrajavaslatokat kér.

Komássy Ákos
Javasolja ktilön táĺgya|ni a 2. blokk napirendi pontjait.

Napirend 2.|. pontja: Javaslat ,,Energĺaraciona}lizáILáts Jĺízsefuáľosban pľojekthez
kapcsolĺódó kůilső nyílászáľók javítási munkái váIlalkozóĺ szenődés keľetében'' táľgyÍl
közbeszerzési elj áľás megĺnđításáľa
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ _ a Vórosfejlesztést és Főépítészi Ugłosztłźly vezetője

Soós Gytiľgy
Avitát megnyitja, megađja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jót érti, akkor vagy nęm tĺjrtént meg a nyí|ászttők és a környező áIiapotuk felméľése egy
közbęszerzés kiírásakor,vagy ha megtöŕént, akkoľ rosszul sikeriilt. Ezĺemigazźn derĹilt ki a
he|yzet leírásából, csak az, hogy jelentős pótmunka igéný kell valahogyan kielégíteni. Mi
okozta ezt, ĺIlefue nęm lehetett volna egy ďaposabb felkésziiléssel megelőzni?

Soós Gyiirgy
Válaszađásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Fernezelyi Gergely DLA
A munka meghatározásanak idején egy költségkeretet szabtak meg, amit a KEOP pályáľ;atban
elnyertek. Tettek mellé még 10 millió Ft tartďékot arľa az esetre, ha bármi olyan dolog
kideriil, ami a KEoP-ból nem finanszírozhatő. Az eredęti páIyazó végiil is az összes feladatot
elvźi|alta úgy, hogy az be|efért a KEoP adta finanszirozásba, azaz tl,iajďonképpen volt
megmaradó fonás, a7'7al együfr, hogy bevěllalta azt, arrirőL úgy gondolták, hogy a KEOP
forrason tulmutat, tęhtt a homlokzatnak azt a fajta kialakítását, hogy a díszek is
visszakeľiiljenek a homlokzatra' Viszont a kiírás úgy készĺilt, hogy nem egy részletes tervezés



eIozÍę meg, mert aÍTa nem volt idő és iehetoség. Tehát nem aZ töľtént, hogy egy tervező
elkészítette a kompIett terveit ennek abeszerzésnek, hanem akivitelezőnek kellett a terveket
is elkészíteni először, majd azok a|apján indult akivite|ezés. A tervek elkészítése során az
ablakok alaposabb vizsgá|atáĺa került Sor, akkor denilt ki, hogy a ktilső ablakok kialakítása
csak úgy megoldható 

'haazok a helytik<ĺn maradvą de valamiÍéle Í.elújítással készülnek el. Ez
az eľedeti KEOP kiíľásban nem szerepelt, és ezeknek a berľrmaĺadó, eredeti ĺyi|ásztrőknak a
műkodőképessé tételéľől szóI a történęt. A probléma az, hogy eredetileg is úgy tervezték,
hogy a külső homlokzaton megmaľadó ablakokba kerül bele belülre az itj ab|akszárny, csak
kiderült, hogy az ablakok nincsenek olyan állapotban, egy-kettő beázik, és ezeknek a
hibáknak az e|hárítźlsára szfüség van. TulajdonképperL az eredeti költségkereten belül
maĺadnak, csak felhaszná|ják azt a plusz forrást, amit egyébként eredetileg is terveztek ehhez
a dologhoz.

Soós Gytiľgy
Egyéb kérdés, hozzászőLés nincs, a vitát lezfuja' Szavaztsra bocsátja az a|ábbi hatfuozati
javaslatot:

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Kiviteli teľvezési és kivitelezési vallalkozási
szeruódés keľetében energiaľaciona|izźllás Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0/NI2-20|3-0I2f
azonosító számú projekt során'' targytlkłjzbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszeľzésekről szóló 2011. évi CVilI. tĺlrvény 122/A. $ (1) bekezdésében foglalt
hirdetmény és tráľgyďás nélkĺili kozbeszerzési eljaľást folytat le.

Felelős: polgiármester
Hataridő: 2015. május 18.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. szĺímú mellékletét képező aján|attéte|i felhívast és
dokumentációt, melyet megküld az a|ábbi gazdasági szereplők tészére:

1. Lara-Theľm Kft., székhely: 7000 Sfubogárd, Ady Endľe u. 168., cégsegyzékszźm:07
09 010935

2. GLASS TECHNIK 2000 Bt., szé|d.rc|y: 3704
cégsegyzékszjlm: 05 06 003 1 1 7

3. Euľo-Window Kft., székhely: 1063 Budapest,
cégsegyzékszálm: 0Í 09 7 I 529 6

4. Peklaľus Kft., szélĺ*reIy: 20|3 Pomźľ., Pekláľ u. 31., cégsegyzékszźnn: 13 09 1 13759
5. FENSTHERM-WEST K-ft., székhely: i081 Budapest, Kun u. 4. fsz. 7.,

cégsegyzékszélm: 0 1 09 98907 4

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. május l8.

Soĺós György
Megállapítją hogy |2 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazalĺal a Bizottstąaz alźhbihatarozatot
elfogadta:

Berente, Ipari út 32. (599 hľsz.),

Szinyei Meľse utca 17.3. em. 8a.,



488/f015. (v.18.) sz. városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Lf igen,0 nem, 1 tartózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállďkozási
szerződés keretében energiaracionalizáIás Józsefuárosban a KEoP-5.5.0/Nt2-20I3-012f
azonosító számú projekt Sorátl'' taĺeyÍrközbeszerzési eijárásban úgy dönt, hogy

1. a k<jzbeszerzésekĺő| sző|ő 2011. évi CVm. töľvény I2flA. $ (1) bekezdésében foglalt
hirđetmény és targyalás nélküli közbeszerzési eljárast folytat le.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 1 8.

2. elfogaďja az előteľjesztés 2. számli mellékletét képező ajanlattételi felhívást és

dokumentációt, melyet megktild az alábbi gazdaságĺ szeľeplők részére:

1. Lara-Therm Kft', székhely: 7000 Sarbogaľd, Ađy Endre u. 168., cégsegyzékszám:0?
09 010935

2. GLASS TECHNIK 2000 Bt., székhely: 3704 Bercnte, Ipaľi ttt 32. (599 hrsz.),
cég1egyzékszłm: 05 06 003 1 1 7

3. Euro-Window Kft., székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 17.3' em. 8a.,

cégsegyzékszám: 01 09 715296
4. Peklaľus K-ft., székhely:2013 Pomtz, Peklaĺ u. 31., cégjegyzékszém: 13 09 1'13759
5. FENSTHERM-WEST Kft., székhely: 108i Budapest, Krrn u. 4. fsz. 7.,

cég1egyzékszám: 01 09 989074

Felelős : polgĺáľmester
Hataridő: 2015. máius 18.

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat a KEoP-5.5.0lN12-2013-0t22 azonosÍtĺí számú projekt
soľán megkiitött vá|lalkozási szerzőđés mĺódosításáľa
Előterjesztő: Fernezelyí Gergely DLA _ a Városfejlesztési és Főépítészi Ügłosztály vezetője

Soĺós Gyłiľry
A vitát megnyitja' Kérdések, hozzászőIások hiĺányában a vitát |eztrja. Szavazásrabocstúja az
a|ábbihatélrozati javaslatot:

AYálrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Fenstherm-West Kft-vel (1081 Budapest, Kun ltca 4. fsz. 7.) az ,,EnetgiatacionďizĺíIas
Józsefraľosban'' elnevezéstÍ projekthez kapcsolódő 201'5. máľcius 73-źľĺ alźLírt vállďkozasi
szeĺződés 4.1. pontját azaLźlbbiak szerint módosítja:

módosított 4.1. pont

,,4.ĺ, A Szeruődó felek megállapodnak, hogy jelen szerződés végső teljesítési határideje
2oI5. augusztus 30. Ezen hatariđő az átadźs-źivételt tartalmazza.,,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. máius 18.



2. felkéľi a polgármestert a vállalkozási szerzőđés módosításának a|áírásźlra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. máius 18.

Soĺós Gytiľgy
Megállapítja,hogy 12 igen,0 nem, 1 tartózkodtls szavazattal a Bizottságaz a|ábbihatźlrozatot
elfogadta:

489/2015. (V.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Fensthęrm-West Kft-vel (1081 Budapest, Kun utca 4' fsz. 7.) az ,,EnergiaracionatizőJás
Józsefuaľosban'' elnevezésű pľojekthez kapcsolódó 2015. máľcius |3-tna|áírt vríllalkozísi
szerződés 4.1. pontját azalábbiak szerint módosítja:

móđosított 4.1. pont

,,4.1' A Szerzodo felek megállapodnak, hogy jelen szerzőđés végső teljesítési hataĺideje
2015 . auguszťus 30 . Ezęn hattridó az źLtadźLs-éŃyéte|t taĺta|mazza.,,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015' május 18.

2. fe|kén a polgármesteľt a vállalkozási szerzodés módosításának a|älĺástra.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatáľidő: 2015. máius l8.

3. Beszeľzések
(írásbeli előteĘ esztěs)

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat az ,,Iĺtenzív családmegtaľtó szolgáltatások és

Családfejlesztési szo|gálltatás'' motivációs csomagiainak łisszeá|Iítása és az adományozás
lebonyolítása,' tárgyäban kiíľt beszerzésĺ eljáľás eľedményének megállapítására
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

A vitát megnyitja, megadja a szőtKomássy Ákos képviseIőnek.

Komássy Ákos
Miként á|találban, most is szővá teszi: szomoľú, hogy egyetlen részťvevője volt eĺnek a
beszeľzési eljĺírasnak, a V<ĺľöskeľesá, holott a tervekben többen is szeľepeltek. Viszont annak
nagyon örĺil és szeretné üdvözölni, hogy végre döntésig jutottak az intenzív csďádmegtartó
szolgźůtatások és a csďádfejlesztésí szolgźůtatas motivációs csomagiai esetében, tovźtbbábízik
abban, hogy még időben célba ér az egész, ami már nincs messze.



Soós Gytiľgy
Egyéb kérdés, hozzásző|źs nincs, a vitát lezźrja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Vĺárosgazdálkođasi és Pénzügyi Bizottság az ,,Intenziv családmegtartó szolgaltatások és
CsaláclfejleszĹési szolgtlltatźB,, rrrotivációs csonragiainak összeállítása és az adomtnyozás
Iebonyolításď' tárgyri, kizbeszerzési értékhatárt el nem étó beszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1. a Magyar Vöröskereszt Buđapest Fővarosi Szervezet (székhely: 1051 Budapest, Aĺany
János utca 3t.) ajarllattevő ajźtl7ata érvényes' ajánlattevő ďkalmas aszerzőđés teljesítéséĺe
és nem aL|kiztlrő ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május i8.

2. az 1'. pont szerinti beszerzési eljarás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

3. a bęszerzési eljárás nyertese a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővráľosi Szewezet
(székheiy: 1051 Budapest, Aľany János utca 3l'), amely érvényes ajánlatot adott be,
ajźnlata Bz ajáĺlatkéľő renđelkezéséľe á1ló fedezeten belül, ďkalmas a szerzodés
teljesítésére és nem á||kizárő ok hatalya ďatt. Elfogadott ajánlata: nettó 3'400.000'- + 0 Ft
ĺfa.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 2015. május 1 8.

4. ahaÍźrozat 3. pontja alapjan felkéri a polgármestert a szeruődés ďáíľásaľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráridő: 201 5. máius 1 8.

Soĺós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taÍtő7kodás szavazattď a Bizottság az alábbihatźttozatot
elfogađta:

490l20t5. (v.t8.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(l3 ĺgen' 0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság az ,'Inteluiv csďáđmegtaÍtő szolgĺáltatasok és

Családfejlesztési szo|gá|tatás', motiváci.ós csomagjainak összeállítása és az adomźnyozäs
lebonyolítása,, tźrgy6, közbeszeruési értékhatárt el nem étő beszeruési eijráľĺásban úgy d<int,

hogy

l0



2.

3.

1. a lMagyar Vöröskereszt Budapest Fővarosi Szewezet (székhely: 105i Budapest, Arany
Jiínos utca 31.) ajánlafievő Ąán|ata érvényes, ajánlattevó alkalmas a szeruődés teljesítésére
és nem á|| k.lzátő ok hatálva aIatt'

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2015. május 18.

az 1. pont szeĺinti beszerzési eljarás eredményes.

Fe1elős: polgármester
Hataridő: 2015. május 18.

a beszerzési eljarás nyertese a Magyar Vöľöskeĺeszt Budapest Fővarosi SzewezeÍ.
(székhely: 1051 Budapest, Aĺany János utca 31.), amely érvényes ajánĺatot adott be,
aján|ata az ajĺĺnlatkéľő rendelkezésére á|1ő fedezeten belül, alkalmas a szerződés
teljesítésére és nem źů|kiztxó ok hatálya alatt. Elfogadott ajźnlata: nettó 3.400.000,. + 0 Ft
Afa.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. május 1 8.

4. ahatérozat 3. pontja alapján felkéri a polgármestert a szeľződés a|áírásźna.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 1 8.

4. Gazdálkodási ÜgyoszÚály
(írásb e li előterj e s zté s)

Soós Gytiľry
Kül<jn tfugya|źsrajavaslat nincs, a 4. blokk napirendi pontjainak egytittes vltĄját megnyitja,
|ezĄa.Szavazástabocsátjaaza|ábbihatfu ozati javaslatokat:

Napirend 4.1. pontja: Javaslat gépjármií-elhelyezési kiitelezettség megváttási díjának
elengedéséľe
Előterj e sztő : P énzes Áttila - üglo sztiźlyvezető

A Vlĺrosgazđĺílkodasi és Pénzügyi BizottsrĘ úgy đĺint, hogy

a Budapest, VIII. Auróra u.:szám' (hľsz.:

i disąponibilis helyiség lakássá történő átminősítéséhez kapcsolódó,
lđb gépjĺármú-elhelyezési kötęlezettség l.000.000'-Ft összegű megváltasi díjának
elengedéséhez a Jőzsefvfuos teriiletén az építtetők gépjármíi-elhelyezési kötelezettségérői
szóIő 15ĺ2011. (m.18.) önkormĺínyzati rendelet 8. $-a a|apjan.

Felelős: polglármester
Hatríľidő: 201 5. május i 8.
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f. felkéri a polgármestert a hatátozat i. pontjának Íigyelembevételével a gépjármu-
elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról szóló megáIlapođás aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. július 31.

Napirend 4.2. pontja: Tulajdonosíhozzájálrulás a Budapest VIII. keríilet Corvĺn sétány
4. szám e|őtt tervezett 1 kV-os fti|dkábel Iétesítéshez
El ő t erj e s z t ő : P é nz e s At t il a - ü g1l o s zt ályv e z e t ő

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosíhozzźrjárulását adja -
a Fluxus Kft. megbízása alapjtn _ a GTF Elektromos Teruező Fővallalkozó Kft. áIta|, a
Budapest VIII. kerület Corvin séĹány 4. szám előtti jardaszakaszon (ľsz.: 36f83) tewezett I

kV-os ft'ldkábel építési munkákhoz, az alźtbbí feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźralás a beľuhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kőantkeze|óí és munkakezđési (buľkolatbontási)
Ílozzájániást a vonatkozó ľendelet (1'9/1994. (v.31.) KHVM renđelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kenilet Polgármestęľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpíÉsügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat,

d. k<jtelezi akjvite|ezót a Coľvin sétany 4. sztlm előtti jardaszakaszon a bontási helyek
rétegrendjének kiépítésével az eređeti viacolor burkolat megfeIelő minőségben történő
kiépítésére, he|yreét||ítására, melyre a beruhźľ'ô és kivitelező közösen 5 év garanciát
vá]^|a1,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) eikésziiltéľől a közterület tulajdonosát
íľásbarr értesíteni,

f. jelen tulajđonosi hozzájáĺu|źs csak az engeđé|yező szervek, szal.ňatóságok
előíľásainak marudékta|anbetaľtásával, a d<intés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Haüáridő: 2015. május 1 8.

Napirend 4.3. pontja: Kiizterĺilet.hasznáIatĺ kérelmek elbíľálása
EI őterj e s z t ő : P énz e s Attil a - ügl o s ztályv e z e t ő

1. A Váľosgazdrílkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozz-ajárulást ad - díjmentességgel - azzaI, hogy a kieső paľkolási díj AFA <isszegét,

23.587,- F-ot a k<jztertilet-hasnlá|ati hozzäjánllětsľól szóló hattrozatbarl feltiintętett
bankszímlasztnlĺateljesít,aza|ábbiakszerint:
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Kozterület-haszná|ő,kérelmezó: Pánmány Péter Katolikus Egyetem
(1088 Budapest, SzentkiráIyi u' 28.)

K<ĺztertilet-használatideje: 2075.május 18. -2015. június 13.
KözterÍilet-basznáLat cé!ja: építési munkaterüIet
Közterĺilet-haszná|athelye: Reviczky u.Avíikszáth tér 1. sarkanál
Kozterület-használat nagysága: 6 m, jfuđa+ 1 parkolóhely

2. tudomásul veszi a Ptzmány Péter Katolikus Egyetem közterület-hasznáIatát 2015. május
I4-tő| 2015. május l7-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. május 1 8.

1. A Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy közteľĹilet-használati
Ilozzáj arulást ad - díj mentes ség gel _ az a|ábbiak szerint :

KóZteľület-baszná|ó'kérelmező: KőÍaragőu. 5. Táľsasház

Közterület-hasznalatideje: 2015.május 18._2015.junius30.
Köztertilet-haszná,|at cé|ja: építési mrrnkatenilet (állványozás)
Köĺeriilet-hasznćiathelye: Kőfaľagó u. 5.
KözterĹilet-haszná|atnagysćtga: 73 m2

2. tudomásul veszi a Kőfarugő u. 5. szám alatti Tarsasház konerulet-használatat 2OI5.
május l-jétől 2015. május 17-ig.

Fe1elős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. május 1 8.

1. A VarosgazdráIkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺĺertilet-haszĺlálati
hozzájaru|ést ad _ havi đíjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Köztenilet-hasmtt|ó,kérelmező: VincitaMaryaľorszátgKÍt.
(1082 Budapest, Corvin sétarry 2ĺB.)

Közterület-hasnźl|atideje: 2015. május 18' _ 2018. április 1.
Közterület-hasznáiat céIja: vendéglátó terusz
Közteriĺlet-hasznźůathelye: Corvin sétény 2/B.
Köztertilet-hasznáiatnagysága: 25 m2

2. tudomásul veszi a Vincita Magyaľországlšft. közteľtĺlet-hasznźiatźú2015. május 1-jétől
f01 5. május L7 -ig (díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármesteľ
Hatráridő: 2015. május 18.
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A Varosgazdálkodási és Péruagyi Bizottság úgy dönt, hogy kciztertĺlet-hasznáLati
hozzájárullćlst ad - havi đijťlzetéssel _ az alźtbbiak szerint:

Koztertiiet-haszná|ő,kérelmező: Bombay ExpresszKft.
(1l39 Budapest, Röppent;nĺ u. 56.)

K<jzteľület-használat ideje: 2015. május 18. - 2015. szeptember 30.

Közteľület-használat célja: venđéglátó [erasz
Köztęrület-haszĺá|athelye: Corvin séttny f/A.
Közteriĺlet-hasznźt|at nagysága: 20 m,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. május 18.

1. A Ytlrosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktĺzteľtilet-használati
hozzájaruIást ad _ havi díjfizetéssel _ aza|ttbbiak szeńnt:

Kcĺzterület-hasznéiő,kéľelmező: TopTwinsKft.
(1095 Budapest, Mester u. 53-55.)

Közteriilet-használat ideje: 2015. május 18. _2015. szeptember 30.
Közterület-haszntiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźůathelye: Corvin sétÁny 2lC.
Kcjzteriilet-hasznźůatnagysága: 25 Í1ť

2. tudomásul veszi a Top Twins Kft' koztęrtilet-hasznalatát2015. május 15-től2015. május

17 -ig (díjťtzetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

1. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüIet-használati
hozzajarulast ađ - havi díjÍizetéssel _ az ďábbiak szeľint:

KözterüIet-hasmáůő,kére1mező: MonteInvesÚmentsKft.
(1,047 Budapest' József A. tl'.4-6.)

Köztertilet-használat iđeje: 20L5. mźljus 18. _ 2016. április 10.

Közterĺ.i1et-hasznźůatcéIja: vendéglátó terasz
Közteľiilet-hasznáiathelye: Corvin sétány llB.
Közterület-hasnlá|atnagysága: 24 Íŕ

2. tudomásul veszi a Monte Invesfonents Kft. közterĹilet-hasnŕiatát 2015. ápľilis 10tő1
201'5. május 17-ig (díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: poIgármester
Hatáĺidő: 20 1 5. máius 1 8.
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A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy k<jaeľĹilet-használati
hozzájźru|ást ad - díjmentességgel - aza|ábbiak szerint:

Köaerület-hasznźńő, kérelmező: Jőzsefvárosi KöziisségiHázakNonpľofit Kft.

Közterĺilet-használat idej e :

Ko zterül et-hasznźůat c éLj a:

Kö ztertilet-haszná|at helye :

KözterÍilet-h asznźůat nagy s ága :

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. máius 18.

(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
2015. május29.
Gyermeknap a Mátyás téren
Mátyás tér
400 m'

Napirend 4.4. pontja: A Corvin Sétány Kft. v.a. 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Tatár Tiboľ - végelszámoĺó

A Varosgazđrálkodási és Pénzügyi Bizottság áltnůlázoÍt hatáskörében eljáľva úgy dönt, hogy:

1. elfogadja az előterjesztés I. mellékletét képezó' a Corvin Sétany Kft. v.a. 2074. évi éves
beszámoló mérlegét mely szerint azeszkozökés forľások egyező főösszege f66.282 eFt,
amérleg szerinti eredmény -1i.461 eFt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

2. elfogadja az előterjesztés I. mellékletét képezó, a Corvin Sétany Kft. v.a. 2014. évi éves
beszámoló eredmény-kimutatĺísát, valamint kiegészítő męIlékletét, a
PricewateľhouseCoopers Könywizsgáló Kft. áIta| jővahagyott fiiggetIen könywizsgálói
jelentés a|apjarl.

Felelős: polgármester
Hatĺĺĺidő: 2015. május 18.

3. fe|L;la.t2f,Ínezz'a az onko képviseletében eljaľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétany Kft. v.a. tagi határozatainak meghozata|a soľĺín az I-2. pontokban
me ghatár ozoľt döntés ét képvi selj e és a sztikséges đokumentum okat a|źlĄa.

Felelős: polgáľmester
Hatźĺldő: 20 1 5. május 1 8.

Napĺrend 4.5. pontja: Mikszáth 4 Kft. 2014. évi mérlegbeszámolĺója
Előterjesztő: dr. Szeverényi Mĺźrk Mihály - ügyvezető

A Váľosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság áft:lshtzotthatáskörében eljarva úgy dönq hogy

L. elfogadja az előteľjeszés 1. mellékletét képezó' a Mikszáth 4. Kft' 20|4. évi. 
egyszerusített éves beszámoló mérlegét, mely szerint az eszközők és fonások egyező
Íőösszege 37.245 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 F.t.
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Felelős: polgármesteĺ
Hatáľidó: 20i5. május 18.

2. elfogadja az előterjesztés f. mellékletét képező, a M1kszáth 4. Kft. 2014. évi
egyszerĺĺsített éves beszámo1ó eređménykimutatását, vďamint kicgészító mellékletét, az
E-AUDIT KĺinywizsgáLló, Ađő_ és Kozgazdasági Tanácsadó Kft. áĺtal jóvahagyott
flĺggetlen könywizsgálói jelentés a|apjtn.

Felelős: polgármester
Határiđő: 201 5. május 1 8.

3. fe|hata|mazza az onkormtnyzat képviseletében eljaľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Mikszáth 4. Kft. taggyűlésén az |-2. pontokban meghatźrozott d<jntését képviselje és a
szĹikséges dokumentumokat aláirj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: ataggyl,l|és soron k<jvetkező ülése, de legkésőbb2015. május 31.

Sorís Gyiirgy
Megállapítją hogy 11 igen, 0 nem, 2 taĺtőzkodás szavazattal a Bizottság u alábbi
hatáĺ ozatokat elfo gadta :

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat gépjáľmű-elhelyezési kiitelezettség megváItási díjának
elengedéséľe
El ő t erj es zt ő : P énz e s At til a - ügy o s zt áIyv ez et ő

491l20t5. (v. 18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(ĺ.1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematiĺrai blo|ckban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdĺílkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

t. hozzźljźlru|Glmére aBudapest, VIII. Auróľa u.{Dzálm. Qlrsz.:
ĺElattidis4ponibilishe1yiséglakássátöľténőátminősítéséhezkapcsolódó,
ldb gépjármrĺ-elhelyezési kötelezettség 1.000.000,-Ft összegú megvlíltasi díjának
elengedéséhez a lőzsefuáĺos területén az épittetők gépjármií-elhelyezési kĺitelezettségéľől
szőLó I5l2011. (m.18.) önkormanyzati rendelet 8. $-a ďapjan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 1 8.

2. fe|kén a polgánnesteľt a hatźtrozat 1. pontjának figyelembevételével a gépjĺármű-

elhelyezési kötelezettsé g péĺube|i megváltasáról szóló megallapodts a]áítástlra.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 2015. irilius 3 1'
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Napiľend 4.f. pontjz: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. keriilet Coruin sétány
4. szám e|(jtt tervezett 1 kV-os fijldkábel létesítéshez
Előterj esztő : P énze s Attila - üglo sztáIyv ezető

49212015. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartózkodás szavazatta|)
(,l,ematilrai bĺokkban történĺ a szavazas.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzáj źmIását aďja _
a Fluxus Kft. megbízása alapjźn _ a GTF Elektromos Teruezó Fővállalkozó Kft. á|tal, a
Budapest VIII. kerület Coľvin sétĺány 4. sztľĺl előtti jarđaszakaszoĺ (lľsz.: 36283) tervezętt I
kV-os ft'ldkábel építési munkákhoz, az alálbbi feltételekkel és kikcitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaĺulás a beruhé.z'ót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése aiól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közťrtkezplói és munkakezđési (burkolatbontási)
hozztjárulást a vonatkozó rendelet (19ĺ1994' (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľület Polgĺármesteĺi Hivatal
Hatósági ÜgyoszüáIy Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbarl
foglaltakat maradéktalanul be kell tartari,

c. felhagyott, bontott kábel a ftjldbęn nem maĺadhat,

d. kötelezi a kivitelezőt a Corvin sétány 4. szźtm előtti jaĺdaszakaszon a bontási helyek
rétegrendjének kiépítéséve| az eręđeti viacolor burkolat megfelelő minőségben töľténő
kiépítésére' helyreállításrĺrą melyľe a benlhźzó és kivitelező közösen 5 év garanciát
vállal,

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítĺĺs) elkésztiltéről a köztęrĹilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozz{jźrulźls csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľađéktalan betartásával, a dcintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős : polgĺíľmester
Hatáľiđő: 2015. május 18.

Napiľend 4.3. pontj a : Kiizterüle t-hasznáůati kéľelmek elbíľáIás a
ElőteĘ esztő : P łénzes Attila - üglosztályvezető

49312015. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blo|rkban tciľtént a szavazós.)

1. A Vaĺosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszrálati
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel _ azzal, hogy a kieső parkolási díj AFA összegét,
23.587,- F-ot a közteľiilet-hasznéiati hozzálarulźlsról szóló hatfuozatban feltĺ.intetett
bankszámIaszttmĺateljesít,aza|átbbiakszerint:
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Közterület-használó, kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(i 088 Budapest, SzentkiráIyí u. 28.)

Köztertilet-hasznáIat ideje: 2015. május 18. - 2015. június i3.
Köztenilet-haszĺźůat cé|ja: építési munkaterüIet
Köztenilet-használat helye: Rwiczky u./Mikszáth tér 1. sarkanál
KözterĹi1et-haszĺá|atnagysága: 6m. jaĺďa+ 1parkolóhely

2. tudomásul veszi a Pánnarry Péteľ Katolikus Egyetem kozteľület-haszná|atát 2015. május
14-től 201 5. május 17-ig.

Fele1ős: polgármester
Hatráľidő: 2015. május 18.

494l20t5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatáłrozatt
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

1. A Varosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati
hozzźĄáruIást ad - díjmentességgel - az alźbbiak szerint:

KöZtenilet-haszná|ő,kére|męző: Kőfaragĺí u. 5. Társasház

KÓzteľiilet-hasznalat ideje: 2015. május 18. _ 2015. június 30.
Közteľiilet-haszntiat céIja: építési munkaterĹilet (állvanyozrás)
Köztenilęt-basznáůathelye: Kőfaĺagó u. 5.
KöZteľtilet-hasruŕůatnagysága: 73 m2

2. tudomasul veszi a Kőfaĺagó u. 5. szím aiatti TáľsashrŁ közterĹilet-basználatát 2015.
május 1-jétől20i5. május 17-ig.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2015. május 1 8.

495ĺ2015. (V.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkod'ás szavazatia|)
(ľematikni blokkban tĺjrtént a szavazds.)

1. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-hasznĺílati
hozzájárulást ad - havi đijfrzetéssel _ azaLábbiak szerint:

K<ĺzterület-hasnlźió,kére|mező: Vincita MaryaroľszágKÍt.
(1082 Budapest, Corvin sétany 2E.)

Közteľiilet-használat ideje: 2015. mőjus 18. _ 2018. április 1.

Közteľiilet-haszrálat célja: vendéglátó terasz
KözteľĹilet-hasnáIat heiye: Corvin séttny f/B.
Közteriilet-hasznźůatnagysága: 25 m,
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2, tuđomásul veszi a Vincita MagyarországKft. kozterüleĹhaszná|atát 2075. május 1-jétol
2015. május 17-ig (díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármesteľ
Hatalidő: 2015. nrájus 18.

49612015. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Yáĺosgazđtllkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<ĺaerĺileĺhasnlźlati
hozzájźtru|ást ad - havi díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kozterület-használó, kére|mezó: Bombay Expressz Kft.
(1139 Budapest Röppent5riĺ u. 56.)

Közteľület-használat ideje: 2015. május l8. _ 2015. szeptember 30.
KözterĹilet-hasznźůat cé|ja: vendéglátó tętasz
KozterÍilet-haszná|athelye: Corvin sétány 2/A.
KözterĹilet-hasznéiat nagysága: 20 m'

Felelős: polgiírmester
Hataridő: 2015. május 1 8.

497120|'5. (V.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem,2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilĺai blokkban tortént a szovazds')

1. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bimttság úgy dönt, hogy közteľiilet-használati
hozzźĄarulást ad _ havi díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-használő, kérelmező: Top Twins Kft.
(i095 Budapest, Mester u. 53-55.)

KözterÍilet-használat ideje: 2015. május 18. - f0|5. szeptember 30.
Ktĺzteľtilet-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszná|at helye: Corvin sétány ZlC.
Közteľület-haszĺń|at nagysága: 25 ÍIť

2. tudomásulveszi a Top Twins Kft. koĺeľtilet-Ilasználatát201'5. május ls-től2015. május
|7 -ig (díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Hatańdo: 20 15. május 1 8.
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498/f0I5. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkođás szavazatta|)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

1. A Varosgazdálkodási és Péľlzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati
bozzá1źtru|źlst ad - havi đíjťĺzetéssel _ az alábbiak szerint:

KözterÍilet-basznáIő.kére1mező: MonteInvestmentsKft.
(1047 Budapest, József A. u. 4-6.)

Közteľiilet-használat ideje: 2015. május 18. _ 2016. április 10.

KöZterĹilet-használat céIja: vendéglátó teĺasz
Köztertilet-haszná|athe1ye: Corvin sétány 1/B.
KozteľĹilet-használat nagysága: 24m"

2. tudomásul veszi a Monte Investments Kft. koztertilet-haszná]attń 2015. ápľilis 10-től
2015. május 17-ig (díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 18.

499l20t5. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(1l igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tÓrtént a szavazds.)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-hasznáIati
hozzájźrulást ad - díjmentességgel _ azalźlbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérę|mező: Józsefuárosi KiĺziisségiEánakNonprofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Közterĺilet-használat ideje: 2015. mźĘus 29.
Közteľtilet-hasznělat céLja: Gyermeknap a Mátyás téren
KözterĹilet-hasznźiathelye: Mátyás tér
Közteľület-hasznáIatĺagysága: 400 m,

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 201 5. május 1 8.

Napiľend 4.4. pontja: A Corvin Sétány Kft. v.a.20|'4. évi beszámolĺójának elfogadása
Előterjesztő: Tatór Tibor - végelszómoló

500/2015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkban tortént a szavazás.)

A VlírosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság éltlsházotthatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:
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1. elfogadja az előterjesztés I. mellékletét képező, a Corvin Sétany Kft. v.a. 2014. évi éves
beszámoló mérlegét, mely szeľint az eszközök és forľások egyező foösszege f66.f8f eFt,
a mérleg szerinti eredmény -11.461 eFt.

Felelós : polgarľlesĺer
Hataridő: 20i5. május 18.

2. elfogadja az előterjesztés I. mellékletét képező, a Corvin Sétany Kft. v.a. f01'4. évi évęs
beszámoló eredmény-kimutaÍásźú, valamint kíegészitő mellékletét) a
PricewateľhouseCoopers Könywizsgáló Kft. źtrtal jóvźŕiragyott fiiggetlen könywizsgtůői
jelentés aLapjźm.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 18.

3. fe|hataLmazza az onkoľmĺínyzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétány Kft. v.a. tagi hatarozataiĺak meghozata|a során az I-2. pontokban
meghatfuozott döntését képviselje és a sziikséges dokumentumokat a|tirya.

Felelős: polgiĺrmester
Hataľidő: 2015. május 18.

Napirend 4.5. pontja: Mĺlĺszáth 4Kft.2014. évĺ méľlegbeszámolĺója
Előteľjesztő: dr. Szeverényi Mdrk Mihály - iignezető

50t|201'5. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság átnfuázotr.hatásköľében eljáľva úgy dönt hogy

1. elfogadja az eIőteľjesĺés 1. mellékletét képező, a Mikszath 4. Kft. 20|4. évi
egyszenÍsített éves beszámoló mérlegét, mely szerint az ęszkőzök és fonrások egyező
ftíösszege 37.245 e Ft, a mérleg szerinti ereďmény 0 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május i 8.

2. elfogadja az előteľjesztés 2. mellékletét képező, a Mikszáth 4. Kft. 2014. évi
egyszenÍsített éves beszĺárnoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő me||ék|ętét, az
E-AUDIT Könywizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kfi. által jóvahagyott

fliggetlen kĺinywizsgálói jelentés aLapjan.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 5. máius 1 8.
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3. fe|hatalmazza az tnkoľmanyzat képviseletében eljaró tuIajdonosi képviselőt, hogy a
Mikszáth 4. Kft. taggyúlésén az I-2. pontokban meghatźrozott döntését képviselje és a
sztik sé ges dokumentum okat a|áiq a.

Fęlelős: polgármester
Hatá.idő: a taggy,ł|és soľon következő ülése, de legkésőbb 2015 . máj us 3 1 .

5. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cěgvezető
(ír asb eli eĺő terj e szté s)

Napirend 5.1. pontja: Javaslat Rév8 Zľt. 201.4. évi beszámolójának és 2015. évi üzleti
tervének elfogadására

Soĺós Gyiĺľgy
A vitát megnyitja' Kéľdések, hozzászó|ások hianyában a vitát Lezĺľja. Szavazásta bocsátja az
alttbbihattrozati javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. 62 41'1 eFt mérleg főösszeggel, 11 713 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyeľeség)
elfogadja Rév8 Zrt. f074. évibesztmolőjtt, egyben úgy đönt, hogy a nyeľeség osztalék
formájában ne keriiljön kifizetésľe és a mérleg szerinti eredmény eľedménýaľtalékba
keľĹiljön.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hatáľidő: 2015. május 18'

2. elfogadja Rév8 Zrt. 201'5. éviiizleti tervét.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 18.

3. fęLhata|mązza az oril<ormźnyzat képviseletében eljĺáró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Rév& Zrt. közgyiĺlésén az |_2. pontokban meghatfuozott döntését képviselje és a
sztikséges nyilatkozatokat megtegye, a sziikséges đokumentumokat a|áítJa.

Felelős: polgármester
Haténđő: a Rév8 Zrt.közgyíiJése, legkésőbb 201-5. mttjus29.

Soĺós Gyłiľgy
Megá||apítja" bogy 12 igen, 0 nem, 1 tartőzkodás szavazaĹtaI a Bizottság az a|źtbbi hattrozatot
elfogadta:

502/2015. (v.18.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyi BÍzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság ligy đönt, hogy
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1. 62 411 eFt mérleg fó<isszeggel, it,713 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyeľeség)
elfogadja Rév8 Zrt. 2014. évi beszímolóját, egyben úgy đönt, hogy a nyereség osztalék
formájában ne kerüljön kifizetésre és a mérleg szerinti eređmény eredménytartalékba
kerülj<ĺn.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. május 1 8.

2. elfogadja Rév8 Zrt. f0I5. éví üzleti tervét.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺĺľidő: 201 5. május 1 8.

3. feIhata|mazza az onkormaľryzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a
R:év8 Zrt. közgyiĺlésén az 7-2. pontokban meghatźrozott đöntését képviselje és a
sztiksé ges ny llatkozatokat m egte gye, a szüksé ge s dokumentumokat aLáírj a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Rév8 Zrt.közgyőlése, legkésőbb 2015. mźĺjus29.

6. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodási igazgató
(ír ás b e li előterj e szté s)

Soó,s Gyiiľgy
Kiilön targyalasra tesz javaslatot a 6.7. napirendi pont tekintetében. Egyéb kĺilön táĺgya|ásra
javaslatokat kéľ.

Komássy Ákos
A 6.4. napirendi pontot kéri kiilön targyďni.

Soós Gyöľry
További ktilön tá,ĺgyalástajavaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok egyiittes v.ItaJźLt

megnyitja,IezĄa.Szavazástabocsátjaazalábbihatźlrozati javaslatokat:

NapÍrend 6.1. pontja: Buđapest vlu.' Csobánc u. 6. fsz. 6l!ĺ. szám alattĺ üľes nem lakás
cé|jára szo|gáló helyÍség elĺdegenítése

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájárul a Pudapest VIII., Csobĺĺnc u. 6. fsz. 6lA. szám alatti,359I3ĺ0/N27 he|ytajzi
számíl,14 m" ďaptertiletű, udvari bejaratu raktár 1.740.000,- Ft vételaľon, veľsenyeztetési
etjaľás męllőzésévęl töľténő elidegenítés éh", Űszére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatafiđő: 201 5. május 1 8.
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2.) fetkéľi a Kisfalu Kft-t a hatźrozat szerinti eladási ajánlat kikiildésére, valamíĺft az

adásvételi szerződés megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto ígazgatőja
Hatźríđő: 20 1 5. június 30.

3.)u-",-yib",,Gbmélazeladásiajan1atbanfogta1thataľidőnbe1ülavétel
lehetőségévei, úgy a helyiséget a tarsashtzbarl található tulajdonostársak ľészére keĺl
eladasi ajanlatban felajanlani a jelen hatfuozat 1.) pontja szeľinti feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
}Jatfuidő: 20 1 5. július 3 1.

4.) amennyiben a tulajdonostaľsak nem élnek az eladási ajanlatban foglalt hatfuiďőn belül a

vétel lehetőségével, t,gy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos
rendelkezések szeľint nyílt árverésen kell meghirdetni.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. szeptember 30.

Napirend 6.2. pontja: Maľkovics Eľzsébet egyénĺ vállalkozó béľbevételi kérelme a
Budapest VIII. keľüIet, Baľoss u. 21. szám ĺ|attl tiľes, önkormányzati tulajdonri nem
lakás céIrĺ helyiségľe

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) houttjdrul a Budapest VIII., 36758|0IN1 hetyrajzj számon nyilvaĺrtaľtott, Budapest
vlil., Baľoss u.21. szźtm a|att elhelyezkedő, 56m, alapterĹiletíĺ, tĺres, önkormányzati
tulajdonú, utcai ftildszinti helyiség bérbeadásráhozhatéxozatJan időľe,30 napos felmondási
hataridő kikotésével, Maľkovics Eľzsébet eryéni vállalkozĺó részére,hasznźit iparcikk és

egyéb hasnźtIt cikk kiskeľeskeđelem tevékenység cé|jfua,74.667,- Ft/hó + Afa béľleti +
köztizemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáťl.dő: 201 5. május 1 8.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti szeĺződés megkötéséľe,
amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajđonában álló nem lakĺís cé|jaru szo|gá\ő

heýiségek béľbeadasának feltételeiről szóIő 35/2013. (u. f0.) szźlmí Buđapest
Józsefviíľosi onkormanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetéset, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapjan közjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségwíllďasi nyilatkozat alurásatvállďja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattrĺdő: 20 1 5. június 30.
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Napirenđ 6.3. pontja: Jőzsefvźłrosi Román onkormányzat bérbevételi kéľelme a
Budapest VIII. Kis Stáció u. 5. szám alatti łinkormányzati tulaidonrĺ helyiség
vonatkozásában

AYćrosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VĺII.' 35604l0ĺN2 hely^rajzi számon nyilvántartott, Budapest
vilI., Kis Stáció u. 5. szám alattta|á|hatő,25 m, alaptertiletiĺ, önkormrányzati tulajdonú,
utcai bejaratú, pinceszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához a Jőzsefvárosi
Román onkoľmányzat részére batźnozott időartamĺa, a nęmzetiségi önkormźnyzat
megbízatáslínak lejártáig, raktár céIjáĺa 5.625,- Ft/hó + Afa bérleti + közuzemi és külön
szolgáItatási díjak összegen, azzal, hogy amennyiben a közös költség magasabb összegľe
emelkedik, mint az inflációvď emelt bérleti díj összege, a bérleti díj a közcis költségnek
megfelelő összegĺe megemelésre kertil. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy
a Józsefi'ráľosi Román onkormanyzat a fenrlá]'Iő haszĺźiati díj és késedelmi kamat
hátra|ékát kie gyenlítse.

Felelős: Kisfa]u Kft. tigyvezető igazgatója
Hatźlťrdő: 20 1 5. május 1 8.

2.) fe1kéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a bérleti szerződésbęn kösse ki, hogy a bérló a helyiség
elektromos aľam hasznáÍatźra a kőzmuszolgďtatóval köteles szo|gáItatási szerződést
kötni, és azt bemutatni.

Felelős : Kisfalu Kft . tigyvez eto igazgatőja
Hataridő: 2015. május l 8.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a batfuozat szęrinti bérleti szqzőđés megkĺitésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában alló nem lakás céIjara szo|gtlő helyiségek
bérbeadasiĺnak feltétęleiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szĺámú Budapest Józsęfuaľosi
onkormanyzati rendelet i4. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapján közjegyzó előtt egyoldďú
kotelezettségvállalásinyi|atkozata|étítźsátvźt||a|jaaleendőbérlő.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Hatráľidő: 201 5. június 30.

Napĺrend 6.4. pontja: SINGER.r.Ür,BnĺtnE KfĹ bérlő béľleti díj csiikkentési kéľe|ne
átmeneti időľe a Budapest VIII. keľĺilet Kőfaragő u. 5. szám alatti tinkormányzati
tulajdonrĺ helyiségek vonatkozásában

A napiľend 6.4. pontját kĺiltin táľgyalásľa kikérték
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Napiľend6.5.pontja'*'agánszemélybérbevételikéľelmeaBudapest
VIII. keľület, Somogyi Béla u. 19. szám a|atli iiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás
célr'i helyiségre

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul ltozzlÍ a Budapest
vlil. keľület, 36467l0/N30 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. keľíilet,
Somogyi Béla u. Í9. szćm alatt elhelyezkedő, 20 m2 alapterületű, iiľ9S, önkormányzati
fulajdđnú,udvaribejáratu,fřjldszintihe1yiségbérbeađásaho,Gagánszemély
részére r a|<tćtt ozás tevékenys é g céIj ár a.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatariđő: 2015. május 18.

Napirend 6.6. pontja: Ifj. Miko|ay Géza egyéni vállalkozó béľIeti díj taľtozás és

késedelmi kamat elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet, Szentkiľályi
u. 5. szám alatti tinkormányzatitulajdonri helyiség vonatkozásában

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy lemond Ifi. Mikolay Géza egyéni
vállalkozóvď szemben fennálló kĺjveteléséľol és hozzájárul lfj. Mikolay Géza egyéni
vti|a|koző áttalbérelt Budapest VIII. keľület, Szentkiľályi u. 5. szám alatti 36541'10lNl hľsz-
ű, 64ĺlnz ďapterületíĺ, utcai bejaratia pinceszinti nem lakas célú helyiségre 2015. máľcius 31-
ig felhďmozott 138.522,- Ft bérleti dij + 2009. januar 01-tő1 f015. mźlrcius 31-ig fennálló
56.829,- Ft késeđelmi kamat, összesen |95.35I,- Ft taľtozas elengedéséhez'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatője-
Haüáridő: 2015. május 18.

Napiľend 6.7. pontja: A Szép HáLz2002 Bt. bérbevételĺ kérelme a Budapest VIII. keľiilet'
József kiirút 18. szám alatti ĺiľes, iinkormányzati tulajđonú nem lakás célri helyiségľe

,Ą napiľend 6.7. pontját külłin tárgyalásľa kikéľték.

Soĺís Gyiirry
Megĺillapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodts szavazaÍta| a Bjzottsttg az alábbi

hatźtr o zatokat el fo gadta :

Napirend 6.1. pontja: Budapest vlu., Csobánc u. 6. fsz. 6lA. szám alatti üres nem lalcĺs
céIjára szolgáló helyiség elidegenítése

50312015. (v.18.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikni blok.ĺrban történt a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizoťtság úgy dönt, hogy
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7.) hozzájárul a Budapest VIII., Csobánc u. 6. fsz. 6ĺA. szarn a|atĹi,359I3l0lN27 helyrajzi
számu, 14 m, alaptertiletíĺ, udvari bejtratű raktár 1.740.00q, _Ft vételáron, veľsenyeztetési
elj arás mellőzésével történő eliđegenítés éh",etészére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatarido: 20l5' május 18.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáĺozat szerinti eladási ajánJ'at kiküldésére, vaLarĺint az
adásvételi szerződés meskötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. június 30.

3.) ameľmyiben éI az eĺadási ajránlatban foglalt hataridőn beltil a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a társasházban tďálható tulajdonostaľsak részére kell
eladási ajánlatban felajanlani ajelen hatttrozat 1.) pontja szeľinti feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 2015. július 31.

4.) ameľľrýben a tulajdonostaĺsak nem é|nek az eladási ajźn|atban foglďt hatĺíľidőn belĺil a
vétel lehetőségével, ilgy u 1.) pont szerinti helyiséget eliđegenítésľe a hatályos
rendeIkezések szerint nyíIt arverésen kell meghiľdetni.

Felelős: Kisfalu tsrft. ngyvezeto igazgatőja'
Haüíľidő: 20|5. szeptember 30.

Napirend 6.2. pontja: MarkovÍcs Erzsébet egyénĺ vállalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kerĺilet, Baross u. 2!. szám alatti üľes, tinkormńnyzati tulajdonrri nem
Iakás célrú helyiségre

50412015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(Iematikai blokkban tôrtént a szavazás.)

A Vĺáľosgazdálkodĺísi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzlźjdrul aBudapest VIil., 36758ĺ0ĺNl helyrajz.i szímon nýlvántaľtott, Budapest
vI[., Baľoss u. 21'. szĺm ďatt elhelyezkedő, 56 m" alapteľületíí, iiľes, önkormrányzati
tulajdonú, utcai frjldszinti helyiség bérbeadásźlloz hatźnozat|an időre, 30 napos
felmonđási hatźnđő kikotésével, Markovics Eľzsébet egyéni vállalkozó ľészéľe,
haszná|t iľaĺcitrĺk és egyéb haszná|t cikk kiskereskedelem tevékenység cé|jźlta" 74.667,.
Ft/hó + Afa béľleti + közĹizemi és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺíńdő: 2015. május i8.

2.) fe|kéri a Kisfalu Kft-t a hatáĺozat 1.) pontja szeľinti bérleti szerzőđés megkötéséľe'
amelynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat tuIajdonźlban áJlrő nem lakás céIjálta szo|gtiő
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helyiségek bérbeadástnak feltételeiről szőLő 35/2013. (VI. 20.) szćlmu Budapest
Józsefraľosi onkormanyzati renđe\et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megťelelő óvađék megÍizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján kozjegyző
előtt egyoldalú köteIezettségvállalási nyilatkozat aláírásátvtlllralja a leenđő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: 2015. június 30.

Napirend 6.3. pontja: Józsefvárosi Román Onkoľmányzat bérbevéteti kéľelme a
Budapest VnL Kis Stáció u. 5. szám alatti iinkormányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

505/2015. (v.t8.) sz. VáľosgazdáIkođási és Pénziigyi BizotÚság batározata
(1.3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ligy dtint, hogy:

1') hozzájárul a Budapest VIil.' 35604ĺ0lN2 he|yĄzi szźtmon nyilvántartott, Budapest
VIII.' Kis Stáció u. 5. szám alattta|tńhatő,25 m" alapteľüleťĺĺ, onkormźnyzati tulajdonú,
utcai bejáľatu, pinceszinti nem Iakás célú helyiség újbóli béľbeadásához a Jĺózsefuáľosi
Román Onkoľmányzat részérę határozotĹ időtartamĺą a nemzetiségi önkormźnyzat
megbízatásának\ejárÍalg, ral<t,Áĺ céljfua 5.625,- Ftlhó + Áfa berleti ł közüzemi és külön
szo|gáItatási díjak cisszegen, azza|, hogy amennyiben a közös kĺiltség magasabb összegre
emelkedik, mjnt az inflációvď emelt béľleti díj összege, a bérleti díj a közös kciltségnek
megfelelő összegľe megemelésre kerül. A bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy
a Jőzsefvárosi Román onkormányzat a fennőlllró hxznáIati díj és késedelmi kamat
hátralékát kiegyenlítse.

Felelős: Kisfalu Kft. Íigyvezető ígazgatőja
Hatfuiđő: 201 5. május 1 8.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a béľleti szęrződésben kössę ki, hogy a bérllő a helyiség
elektromos áran hasznőIatźra a kozmíiszoIgáltatóval köteles szo|gźůtatási szerződést
kötni' és azt bemutatni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hlatźľĺ.đő: 201 5. május 1 8.

3.) felkéĺi a Kisfalu Kft-t a hatźrozat szerinti bérleti szeľződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormĺányzat tulajdonában alló nem lakás céljáľa szo|ga|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számú Budapest Józsefvĺárosi
onkormĺínyzati rendelet 14. 5 Q) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvá||alasínyilatkozataJáításátvá||a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺiđő: 201 5. junius 30.

28



Napiľend6.5.pontja.C*agánszemélybérbevéteIikérelmeaBudapest
VIII. keriilet, Somogyi Béta u. 19. szám a|atti üľes, önkoľmányzati tulajdonrÍ nem lakás
célr'ĺ helyiségre

50 6 ĺ 2015. (v. 1s.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzü gyi B izotts á g határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematilui blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul ltoad a Budapest
VIII. keríiLet' 36467l0lV30 helytajzi szĺĺmon nyilvántartott, Budapest VIil. keriilet,
Somogyi Béla u. |9. száĺn alatt elhelyezkeđő, 20 m2 ďapterülefií, tiIes, önkormrínyzati
tulajdonú,udvaribejfuatű,Ítilđszintihe1yiségbérbeađásahoz],magánszemély
t észér e r al<tźlr o zás tevékenys é g célj ár a.

FeIeIős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határiđő: 2015. május 18.

Napirend 6.ó. pontja: Ifj. Miko|ay Géza egyéni váIlalkozó bérletĺ díj taľtozás és

késedelmĺ kamat elengedéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest VIII. keriilet' Szentkirályi
u. 5. szám alatti önkormńnyzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

507ĺ20|5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáls szavazatta|)
(ľemati|rni blokkbąn tortént a szavazás.)

A Vaĺosgazdálkodasi és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hory Iemond IĘ. Mikolay Géza egyéni
vźi|a]kozőval szemben fennálló követelésérő| és hor'záiáľul lfj. Mikolay Géza egyén
vźÄ|alkoző áltď béľelt Budapest VIII. keľÍilet, Szentkirályi u. 5. szánrl alaÍti36541l0{N1 hrsz-
ű,64mf alapterületű, utcai bejźnatu,pinceszinti nem lakás célú helyiségľe2OI5. marcius 3l-
ig felhalmozott 138.522,- Ft bérleti đíj + 2009. januáľ 01-től 2015. máĺcius 31-ig fennálló
56.829,- Ft késedelmi kamat, összesen 195.351'- Fttartozás elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataridő: 2015. május 18.

Napiľend 6.4. pontja: SINGER.ľ.tir,rnĺÜr,E Kft. béľlő bérletĺ díj cstikkentési kéľelme
átmenetĺ iđőľe a Budapest VIII. keľiilet Kőfaľagó u. 5. szám alatti tinkormányzaťl
tulajdonú helyiségek vonatkozásában

Soós Gyiĺľgy
A vitát megnyrtją megadja a szőt Komássy Akos képviselĺjnek.

Komássy Ákos
Józsefuaros egyik legpatinásabb étterméről van szó, és ha egyszeľ kínok között veľgődnek,
akkor őszintén szőIva egy kicsit nagyobb nagyvonďúságĺa tartja képesnek aZ
onkormrínyzatot, minthogy a jogszabályba kapaszkodva bebizonyítsa, hogy akétkérésbő| az
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egyiket miért nem akarja jóvahagyni. Büszke |eheÍ. az Önkormanyzat, hogy ilyen helyek
varmak Józsefuaĺosban' és nem érti ígaztlbóL, hogy az előteľjesztő miért nem javasolja
mindkét đíj csökkentési kérelem j őv áhagy ását.

Soós Gytiľgy
Megkérdezí Komássy Akos képviselőt, hogy a66 m.-es helyiség esetébęn is javasolja a20 %-

os đíjcsökkentés megadását?

Komássy Akos
Igen.

Soĺós Gytirgy
Ez a javaslat befogadható. Kapjak meg
helyiség esetében, 2015. május l-jétől
képviselőjét, befogadj a-e a módosítást?

a díjkedvezméný ugyanúgy, mint a ĺI7 m2-"s
2015. június 30-ig. Megkérđezi a Kisfalu Kft.

Nováczki Eleonóra
Igen, befogađja.

Soós Gytiľgy
További kérđés, hozzásző|ás nincs, avitát|ezĄa. Szavazásrabocsátja a módosított hatáĺozati
javaslatot:

A Varosgazd:álkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy:

I.) hozzdi4]rul a Singeľ Fülemüle Kft-vel kĺitott bérleti szerzađés móđosításához, af4.500,-
Ft + Áfalhó béľleti díjának 19.600,- Ftlhó + Áfa oss'egľe torténő cs<jkkentéséhez a

tźrsashźz áItaI az épületen végzett fe!újítások miatt a Budapest VIII.' Kőfaľagĺó u. 5.

sztrn a|attĺ,36487ĺ0/N1 hĺsz-ú, 66 m, alapteľületű udvari bejáratu, pinceszinti nem lakás
célú helyiség tekintetében2}t1. május i. napjától 2015. június 30. napjríig'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. május 18.

2) horuźiýrul a Singer Fülemtile Kft-vei kötött bérleti szerzőđés módosításához, a 180.000,-

Ĺt i Áĺaĺľ'o bérleti díjának I44.00O,- Ft/ľró + Áfa ĺĺss"egre történő csĺjkkentéséhez a
ttlrsashźa áltaI az épĹileten végzett felrijítasok miatt a Budapest VIII.' Kőfaľagĺó u. 5.

szźlm a|atti,36487/0/N2 hĺsz-ú, t|7 m, ďaptertiletű utcai bejarafu' ftildszinti nem lakás
célú helyiség tekintetében 2015. május 1. napjától 20ĺ 5. j'inius 30. napjáig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. május 18.

Soĺís Gyiiľgy
Megĺállapítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 taĺtőzkodás szavazattal aBizottság az a|ábbi hatźrozatot
elfogadta:
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508/2015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkod ás sz,avazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) houúiłlrul a Singeľ Fülemüle Kft-vel kötött bérleti szęrzódés módosításához, a24.5OO'-
Ft + Áfalhó bérleti díjának 19.600'- Ft/hó + Áfa <isszegpe történő csökkentéséhez.a
társashtz á|ta| az épületen végzett fe|újítások miatt a Budapest VIII., Kőfaľagĺó u. 5.
sztnna|atti,36487/0ĺN1 hľsz-ú, 66 m. alapterületii udvari bejaratu, pinceszinti nem lakás
célú helyiség tekíntetéb en 20 L 5 . május 1 . napjátő| 20 i 5. június 3 0. napj áig.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatója
Hatariđő: 2015. május 18.

2.) hozzlźiĺrul a Singer FülemĹile Kft-vel kötott bérleti szerzőđés módosítiísiĺhoz, a 180.000,-
Ft + Áfalhó bérleti díjanak 144.000,- Ftlhó + Áfa osszegre történő cscikkentéséhez a
társashtn áůta| az épületen végzett felújítások miatt a Budapest YIil., Kőfaragĺó u. 5.
szćtm a|atti,36487/o/N2 bĺsz-ti, !|7 m2 alapterületti utcai bejríratu, ftjldszinti nem Iakás
célú helyiség tekintetében 2015. május 1. napjától 2015. június 30. napjáig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgaÍőja
Hatlíridő: 2015. máius 18.

Napirend 6.7. pontja: A Szép Hőn 2002 Bt. bérbevételĺ kérelme a Budapest VIII. kerÍilet,
József kiin'it 18. szám alatti ůires, iinkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségľe

Soós Gyłĺľgy
A vitát megnyítja. Kérdések, hozz,ásző|ások hianyában avtttlt|ezĄa. Ahatérorati javaslatban
,,A'' és ,,B'' veÍzió szerepel, elsőként az ,,Ä,'vźitozatotbocsátja szavazäsľa:

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.).hozzájaĺu| a Budapest VIII. keľtilet, 34852/0/NII he|yrajzi szźtmon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľtilet, József körut 18. szź.ľĺľ a]atti, 20 mf ďaptertileťú utcai bejiíratu
ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadrĺsáhozhatźnozatlanidőre, 30 napos felmondási
idővel a Szép Haz 2002 Bt. részére, vendéglátás szeszáľusítással és raktáľozás
tevékenysé g cé|jfua, 37 .600,- Ft/ľró + Áfa bérleti + k(jnlzemi és kĹilön szolgáltatrási díjak
tĺsszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezet(5 igazgatója
Határidő: 2015. május 18.

2.) hozzájaral az l.) pont szerínti és a Budapest VIII., kerĹilet 34852/0/N12he|yrajzi szÁmú,
Budapest VIII., József krt. 18. szám aJatti helyiségek ajtóva| töľténő összenyitásĺíhoz
Ą7'7,a|, hogy a bér|ő, a béľleti szerzőđés bármely okból történő megszűnése esetén, a
helýségek birtokbaadását megelőzően köteles az eľeđeti állapotot heIyretů|ítaru, az
ajtónyílást, az ajtőkerct kiszeđésével, a nyílás befalazźsával, vakolássď, festéssel saiát
költségén megsztintetni.
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Felelős: Kísfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 18.

3.) feIkéĺi a Kisfalu Kfr-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megk<itésére,

amelynek feltéteie' hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbęadásanak feltételeiről szóló 35ĺfa13. (u. f0') számú Budapest
Józsefuarosi onkormaľryzati rende\et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megírzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásátvállalja a leendő bérló.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 201 5. július 13.

Soós Gytirgy
Megaltapítj a,hogy 1 igen, 9 nem, 3 tartőrkodás szavazatral a Bizottság ahattlrozati javaslat

,,A,, v erziőját elutasította.

509/201'5. (V.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság batáľozata
(1 igen, 9 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáĺozati javaslatot

nem fogađja el:

1.) hozzájdľuĺ a Budapest VIII. kerütet, 34852/0/A/1I helyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerület, József körút ]8. szám alątti, 20 m, alapterületű utcai bejdratú

foldszinti nem lakas céIú helyiség bérbeądásóhoz hatórozątlan időre, 30 napos

felmondósi idővel a Szép Ház 2002 Bt. rěszére, ,vendéglátds szeszóľusítással és

raĺctórozás tevékenység céljóra, 37.600,- Ft/hó + Afa bérleti ł lúzüzemż és külön

s zol góItat ási díj ak o s s ze gen.

Felelős: Kisfaĺu Kft. ügłvezető igazgatója
Határidő: 20I5. mdjus 18.

2.) hozzójáruĺ az I.) pont szerinti és a Budapest VIII., |rerüIet 34852/0/Á/]2 helyrajzi számú,

Budapest VIII., József lĺrt. 18. szóm ąĺatti helyiségek ajtóval ttjrténő osszenyitásóhoz
azzal, hogł a bérlő, a bérleti szerződés bórmely okból tarftnő megszűnése esetén, a
helyiségek birtolrbaaddsót megelőzően köteles az eľedeti álĺapotot helyreállítani, az
ajtónyílást, az ajtólreret kiszedésével, a rryílás befalazósaval, vakolóssal, festéssel sajdt

kalrc é gén megszüntetni.

Feĺelős: KisfaIu Kft. ügnezető igazgatója
Hatĺźridő: 2015. mójus I8.

3.) fetkéri a Kisfalu Kft-t a hatórozat 1.) pontja szerinti bérleti szeľződĺés meglaltésére,

amelynek feltétele, hogł az onlĺormányzat tulajdonában álĺó nem ląIcas céljóra szolgáló
helyiségek bérbeadásónak feltételeiről szóIó 35/2013. (I4. 20.) számú Budapest
Józsefvdrosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapjón 3 hąvi bruttó bérleti
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díjnak meýIelő óvadék megfizetését, valamint a 17' $ (4) bekezdése alapján lözjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyiĺatkozat aĺ,áírását váIlalja a leendő bérĺő.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatója
Hatóridő: 2015. július l j.

Soós György
SzavazásrabocsátjaahattnozaÍi javaslat,,B,,verziő ját'.

A Varosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járlu| hozzá a Budapest
VIII. keľii|et,34852/0lNIlhelyĺajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerĺilet, JózseÍ
kľt. 18. szátm a|att elhelyezkedő, 20 mz alapterületű, tiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáľatu, Íöldszinti helyiség bérbeadásahoz a Szép Ház 2002 Bt. részéľe, vendégiátás
(szeszarusítássď) és raktar tevékenység céIjtlta.

Felelős: Kisfa1u Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. május 18.

Soós Gytĺrgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 3 tartőzkodás szavazaĹIal a Bizottságaz a|źlbbihatźtrozatot
elfogadta:

510/2015. (v.18.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest
VIII. kerü|et' 3485210lN|l helyrajzi sziímon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keriilet, Jőzsef
kľt. 18. szźlm a|att elhelyezkedő, 20 m2 alapteľĹiletÍi, tiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejźratiĺ, ftildszinti helyiség béľbeadásahoz a Szép Hán 2002 Bt. részéľe, vendéglátás
(szeszźtrusítással)ésraktartevékenységcéljttra.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíriđő: f0l5. május 18.

7. Eryebek
(írásb eli előterj esztés)

Napĺrend 7.1. pontja: Javaslat ,,Józsefuárosi Egészségĺigyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' címíÍ, KMOP.4.3.2ĺA.Ĺ3.2013.0001 azonosító számú projekthez kapcsolĺídó
dłi n tés ek meghozata|ár a
Előterjesztő: Dr. Vítólyos Fanny - a Polgdrmesteri Kabinet vezető-ĺlelyettese

Soĺós Gyłirgy
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzźsző|ások híányában a vitét. |ezźąa, Szavazásrabocsétja az
alźtbbi határ ozati javasl atot :
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AYźrosgazdĺálkođasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.. eĺfogadja Katona Gáborral, mint a ,,Józsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' (KMOP-4.3.2/A-13-2013-000i) pĺojekt projektmenedzserével kötött

.' megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig történő módosítását, a megbizási szeruődés

. szerinti havi díjazás ellenében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május i8.

f. eifogadja Hauberl Lász|óva|, mint a ,,Józsefuáĺosi Egészségügyi Szo1gálat komplex
fejlesztése'' (KMOP-4.3.2/A-I3-20I3-0001) projekt míiszaki tanácsadójával kötött

megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig történő módosítását, a megbízási szeruődés

szerinti havi díjazás ellenében.

Felelős: polgármester
Hataľiđĺj: 2015. május 1 8.

3, elfogadja a EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgaltató Kft-vel, mint a

,,Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat kompIex fejlesztése,' (KMOP-4.3.2ĺA-I3-20T3-
0001) projekt kcjzbeszerzési tanácsadójávď kötött megbízási szerzódés 2015. szeptember

30-ig töľténő módosítasát, oly módon, hogy a Kft. a szetződésmódosítas iđőtartama alatt

díjťtzstés nélkül |tnja el feladatait.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201 5. május 1 8.

4. fe|htahmazzaapolgfumestert a hatátrozat 1-3. pontjában szereplĺí szeĺzőđés módosítások
a|źúrásáľa,

Felelős: polgĺírmester
Hatáńđő: 2015. máius 31.

Soĺís Gyöľgy
Megállapítją hogy If igen,O nem, 1' lrartőzkodćls szavazattal aBizottstryaz aLábbihattttozatot

elfogadta:

5Ĺ1ĺ20Ĺ5. (v.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(12 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYćrosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottsíg úgy dönt, hogy

1. elfogadja Katona Gáboľrď, mint a ,,Józsefuĺíľosi Egészségtigyi Szolgalat komplex

fejlesztése'' (KMOP-4.3 .2ĺA-|3-20I3.000i) pľojekt projektnenedzserévei ki'tott
megbízasi szeruődés 2015. szeptember 30-ig történő móđosítasźtt, a megbízási szerződés

szeľinti havi đíjazás ellenében.

Felel<js : polgáľmester
Hatlíridő: 201 5. máius 1 8.
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f. elfogadja Hauberl LászLóva|, mint a ,,Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése"' (KMOP-4.3.flA-I3-20I3-000i) pľojekt mríszaki tanácsadójával kötött
megbízási szerződés 2015, szeptember 30-ig töľténő módosítását, a megbízásí szerzodés
szerinti havi díjazas ellenében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 18.

elfogadja a EuProcure Consult Kőzbeszeruési Tanácsađó és Szolgáltató Kft-vel, mint a

,,Józsefvarosi Egészségügyi Szo\gálat komplex fejlesĺése'' ((MoP-4.3.Ż/A-I3-20I3-
0001) pľojekt kozbeszeĺzési tanácsadőjávalkötött megbízási szerződés 2015. szeptembeĺ
30-ig történő módosítasát, oly módon, hogy a Kft. a szeľződésmódosítás időtartama alatt
díjfizetés nélkiil látja el feladatait.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

feIhata|maz.za a polgáľmesteľt a hatáĺozat 1-3. pontjában szereplő szerzodés móđosítások
a|áirtsźtra.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 201 5. május 3 1.

Soós Gytirgy
A bizottsági ülést 13 óľa 9 perckorbeztrja, megkĺĺszöni a részvételt.

K. m. f.

3.

4.

Az Mötv-ben foglalt
Bizottság20l5. május

elnöke Bizottság alelnöke

rendelkezéseknek megfelel, és a Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi
t 8-ai iilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

&}-ú--
Bodnaĺ

Szervezési és Képviselői Irođa

. n /ĺrl
uÁ9Ą Ď{cW}--

Szervezési és Képviselői Iroda tigyintézóje

A bizottsáei iegvzőkiinw mellékleúei:
- jelenléti Ív, meghívó, előterjesztések

35


