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Viirös Tamás
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2015. évi 1. rendkívtili tilésén. Megállapítja,hogy a
Bizottság i 1 fővel hatáĺozatképes. Ismeľteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az alábbi
napirendi javaslatot:

Napiľend:

!. Záłrt ülés keretéb en tár gy alandó elő teľj esztés ek
(ír ósbelt eĺőterj esztés)

1. Javaslat a Corvin Sétlány Program keretén belül bérleti jogviszony pénzbe|i
megváltással t<jrténő megsztintetéséĺe _ Szigony ".-Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

2. Javaslat a Corvin Sétany Program keretén beltil bérleti jogviszony pénzbeli
megváltással történő megsztintetésére _ Bókay János u. 

-
Előterjesztő: Csete Zoltán _ ą Rév9 Zrt. mb' cégvezetője

3. Javaslat a Corvin Sétany Progľam keretén belül bérleti jogviszony pénzbeli
megváltással tiirténő megszĹintetésére - Szigony ".-Előterjesztő: Csete Zoltán _ a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

4. Javaslat útkánal kapcsolatos krártérítési igény rendezésérę (Fľsz.: 

-
Előterjesztő: Acs Péter. a Józsefvárosi Vórosüzemeltetési Szolgálat igazgatója

5. Javaslat utkźľĺat- kapcsolatos káľtérítési igény rendezésére (Fĺsz.'l-
Előterjesztő: Ács P,éter _ a Józsefvórosi Vórosiizemeltetési Szolgálat igazgatója

6. Javas1at útkárľď kapcsolatos káľtérítési igény ľendezésérę (Fľsz.: D
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefvórosi Vórostjzemeltetési Szolgálat igazgatója

7. A Buđapest, VIu. kertilet, Luther u.Üszám alatti ingattanra vonatkozó elővásarlasi
jogról való lemondás
Előterjesztő: Pénzes Auila _ a Gazdólkodósi Üg,losztdly vezetője

8. A Budapest VIu. kerüIet, Puskin ot"u Ü-l szźtm aIatti ingatlanĺa
vonatkozó elővásarlasi jo$ól való lemondás
Előterjesztő: Pénzes Áttilą,- a Gazdálkodási ÜglosztáIy vezetője

2. G azdáĺ|kod ási Ügyo sztáĺ|y
Előterj esztő : P énzes Attila _ ügyosztólyvezető
(ír ós b eI i előterj es zté s)

1. TulajdonosihozzźĄćtulás a Budapest VIII. kerĹĺIet Gźnlang utcában tervezett 10 kV-os
ft'ldkábei rękonstnrkcióhoz .

Tulajđonosihoz.z'ájału|ás a Bionikai Innováciis Központhoz (1083 Bp., Bďassa u. 3.
5.) kapcsolódó közteľĹileti mrrnkakh oz 1ľ orxÉ'zBEsÍTÉs)
KözteľĹilet-hasnŕiati kérelmek elbírálás a
Nyolc Köľ TfusasháÄ<ezelő Kft. közterület-hasznźlatí kérelmének elbíľálása
1sÜncossrcc, ľóľxBzBEsÍTEs)

2.

aJ.
4.



3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó _ vagyongazdálkodást igazgató
(ír ós b eI i el őt erj e s zt é s)

1. A Futuristic Management Kft. bérbevételi kérelmę a Buđapest VIII. keľület, Baross u.
87. szátm alatti üres, önkormányzati tulajdonri nem lakĺís célú helyiségľe

2. Don Luciano Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľtilęt, Baross u. |f2. sztlm
alatti üres, ĺĺnkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

3. Brillar Team Kft. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. Horváth M. téľ 16. szán alatti
tĺĺes ĺjnkorm tnyzati tulajdonú helyiség vonatkozásábaĺi
Gastro-Guard Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Práter v 34. sziím alatti ĺires
önkormányzati tulaj donú helyiség vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rfüóczi út 55. szám alatti iires, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilv:ános egyfordulós pá|yázaton történő
bérbeadźsáta

6. Cďapet Kft. bérlő és az ED-RICH Bt. bérleti jog áttllhćaźsravonatkozó közös kérelme
a Budapest VIII. kerüleq Szerđahelyi u. 16. szőłn a|atti önkormányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiség tekintetében

7. (n}nagźnszemé|y bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĹilet, Vajdahunyad
u. 23. szźtm a|atti tires önkormányzati tulajdonú pinceszínti tiĺľoló-rekesz
vonatkozásában

8. |-bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet, Baross u.79. száln aLatt:
iires, önkoľmányzatitu|ajdonú nem lakas célú helyiségľe

9. A Budapest VIII., Jőzsef kľt. 38. szám alatti Íijldszinti, 34883/0/N6 helyľajzi sz,źlmú,
hatćtrozat|an időre szóló bérleti joggal teľhelt nęm lakás cé|jara szoIgětlő helyiség
elidegenítése 1suncŐ SSEG, p oľl<ÉzgEsÍTÉs)

Vöľłis Tamás
Meg:íllapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatÍal a Bizottság az althbi napiľendet
elfogadta:

380/2015. (Iv.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdĺálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirenđet fogadja el:

Napirend:

4.

5.

L. Zárt iilés keľetében táľryalandó előterjesztések
(ír ás b e li e lő t erj e s zt é s)

1. Javaslat a Corvin SéĹány Pľogľam keretén belül bérleti jogviszony
megvĺĺltással töľténő megsziintetésére _ Szigony u.-
ElőteĘesztő: Csete Zoltón_ ą Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

2. Javaslat a Corvin Sét"íny Pľogram keľetén belül bérleti jogviszony
megváltássď történő megsziintetésére - Bókay Jrános ".(-Előterjesztő: Csete Zoltón _ a Rěv8 Zrt. mb. cégvezetője

pénzbeli

pérubelĺ



3. Javaslat a Corvin SéĹány Pľogram keretén belül bérleti jogviszony pénzbeli
megváltássaI történo megszĺintetésére - Szigony u.|-
Előterjesztő: Csete Zoltdn - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője
Javaslat iÍkfura|kapcsolatos káľtérítési igény rende zésére (F's'.'ll]
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefvárosi Városüzemeltetést Szolgólat igazgatója
Javaslat iÉkáĺ::gl kapcsolatos káľtérítésí igény rende zéséte (Fľsz. : {J
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szoĺgálat igazgatója
Javaslatútkárrylkapcsolatoskáĺtérítésiigényrendezéséĺe(Frsz.:T
Előterjesztő: Acs P,éter _ a Józsefiórost Városüzemeltetési SzolgáIat igazgatója
A Budapest, Vi[. kerĺilet, Luther v.f}zźm ďatti ingatlaĺrra vonatkozó elővásárlási
jogról való lemonđás
Előterjesztő: Pénzes Áttila - a GazdáIkodási ÜglosztáIy vezetője

8.ABudapestvIII.keľtilet,Puskin't"alDszźtma|atÍiingatlanľa
vonatkozó elővásaĺIási jogľól való iemondás
Előterjesztő: Pénzes Attilą - a GazdáIkodási ÜgyosztáIy vezetője

2. Gazdáůkodási Ügyosztály
Előterj esztő : P énzes Attila _ ügłosztályvezető
(írósbeli előte1i esztés)

1. TulajdonosihozzĄaĺulás a Budapest VIII. keľület Gazlangutcában teľvęzętt 10 kV-os
ftildkábel rekonstrukc iőhoz

2. TulajdonosihozzźĄźralás a Bionikai Innovációs Kĺizponthoz (1083 Bp., Balassa u. 3-
5.) kapcsolódó közteriileti munkakhoz (P OTIšEZBESITES)

3. Közterület-haszntúatí kérelmek elbíľálása
4. Nvolc Köľ Táľsashazkezelő Kft. koaerulet-hasznáfati kéľelmének elbírálása

(stncossÉc, pórrÉZBEsÍTÉS)

3. Kisfalu Kft.
El őterj e s zt ő : Kovác s ottó _ vagyongazdólko dĺźsi i gaz gató
(írásb eli előterj eszté s)

1. A Futrľistic Management Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kertilet, Baross u.

87 . sztml alatti iires, tĺnkormány zati tilajdon,ű nem lakás célú helyiségre
2. Don Luciano K-ft' bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. keriĺlęt, Baross u. I22. szinrl

ďatti iires, önkormrányzati tulajdonú nem lakas céhĺ helyiségĺe
3. Brillaľ Team Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIIL Horváth M' téľ 16, szám alatn

iiresönkormźnyzatitulajđonúhelyiségvonatkozásában
4. Gastro-Guard Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. Práter u.34. szám ďatti tires

önkomlányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 55. szálm a|atti tiľes, önkorményzati

tulajdonú nem takas célú helyiség nyilvános egyfoľdulós pá|yźnaton történő
bérbeadasara

6. Calapet K.ft. bérlő és az ED-RICH Bt. bérleti jog áftlsházásravonatkozó közös kérelme
a Budapest VIII. kerĺilet, Szeľdahelyi u' 16. száĺrl a|attí önkorľnányzati fulajdonú nem
lakrás célú helyiség tekintetében

4.

5.

6.

7.



7. 

-magánszemély 

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertitet, Vajdahunyad
u. 23. szám a|atti üľes onkormányzati tulajdonú pinceszinti taroló-rekesz
vonatkozásźtban

bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. keriiiet, Baross u.79. szźtm aLatti
tiľes, cinkormányzati tu|ajdonú nem lakás célú helyiségre

8.

9. A Budapest VIII., József kĺt. 38. szźĺm ďatti ťoldszinti, 34883/0/N6 helyrajzi szźtmu,
ľiatározat|an időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás cé|jaru szo|gtiő helyiség
elidegenrtése 1sÜncŐssÉc' póľrÉZBESÍTÉS)

1. ZáLrt iilés keľetében tárgyalandĺó előteľjesztések
(ír ás b elt el őterj e s zt é s)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Pľogram keretén beliil béľIeti jogviszony
péńzbeli-"gułItá*.altłiľténőmegszüntetéséľe_Szigony".ČzARrÜr,Bs
Előterjesztő: Csete Zoltán _ a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Ą. napirend 1.1. pontját kiiltin tárgyalásra kikérték.

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül béľleti jogviszony
péľlzbeli 

^"gułltá,.al 
tiĺľténő megszüntetéséró - BróĹay János 

". J ZÁRT tŁÉš
ElőteĘesztő: Csete Zoltón - a Rév& Zrt. mb. cégvezetője

Ą. napiľend 1'.2.pontjátt kiiltin táľgyalásra kikéľtélĺ

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keretén belül bér|eti-jogviszony
pénzbeli.egvłItássaltöľténőmegsziintetéséľe_Szigony".-z^RTin,És
Előterjesztő: Csete Zoltán_ a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

A napiľend l.3. pontját kiilön tárga|ásra kikérték.

Napĺľend l.4._pontja: Javaslat útkáľľal kapcsolatos lcártéľítési ĺgény ľendezéséľe
(Fľsz.: 

- 

zÁnľirr-Bs
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefvárosi Vórostizemeltet,ási Szolgálat igazgatója

A napĺrend 1.4. pontját kiiliin tÁrgalásra kÍkéľfélĹ

Napiľend l.S.alontja: Javaslat űtkárľal kapcsolatos kártérítési igény ľende.zésére
(Fľsz.:{- ZARTULES
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefvdrosi Vórosüzemeltetési SzolgáIat igazgatója

A napĺľend 1.5. pontját kůilön tárgyalásra kikérték.



Napirend 1.6. pontja: Javaslat útkárral kapcsolatos káľtéľÍtési igény ľendezésére
(Frsz.:- Z^RT Ülos
ElőteĘesztő: Acs Péter _ a Józsefvórosi Vórostizemeltetési Szolgálat igazgatója

Ą' napiľend 1.6. pontját külön tárgyalásľa kikérték.

Napiľend 1.7. pontja: A Budapest, VIII. kerület, Luther u.řzám alatti.ingatlanra
vonatkozĺó elővásárlási jogľól való lemondás ZART []LES
Előterjesztő: Pénzes Attilą - a Gazdálkodási Uglosztdly vezetője

A napírend tárgyalósa zlźrt iilés keretében tiirtént az Mijtv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sorón elhangzottakat ěs a meghozott 381/2015. (IV.24.) sz. WB

hatdrozatot a aźrt iilésről késziilt jegłzőkönyv tartalmazza.

Napiľend1.8.pontja:ABudapestVI[.kerĺilet,Puskin't"uĺGzá\.a|atti
ingatlanra vonatkozó elővásáľlási jogróI való lemondás ZAIRT ULES
Előterjesztő: Pénzes Áttila - a GazdóIĺrndási UgyosztáIy vezeĺője

A napirend tdrglaldsa ruÍ'rt iilěs keretében történt az Miin. 46.s (2) bekezdése ěrtelmében. A
napirend tdrgyaldsa sorón elhangzottakat és a meghozott 382/2015. (IV24.) sz. WB

hatdrozatot a zórt iilésrdl késztilt jeglzőkiinyv tartalmazza.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Cor.vin Sétány Program keľetén belül béľleti-jogviszony
pénzbeli *"gułltá'.al töľténő megsziintetéséľe - Szigony 

". ln z^R.r tnÉs
Előterjesztő: Csete Zoltón _ a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tltĺgyaldsa atrt iilés keretében történt az Mön. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 383/2015. (IV.24.) sz, WB

hatórozatot a zdrt iłlésről keszÍilt jegłzőkönyv tartalmaxxa.

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam keľetén belÍil béľlet1iogviszo'ny
pénzbeli ."gváltĺ'ial tiiľténő megszüntetéséľe - Bókay János ".{D Z^Rr trĺ,ns
Előterjesztő: Csete Zoĺtán - ą Rév? Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tórg1lalđsa zdrt iilés keretében tiirtént az Mijn. 4ő.s (2) bekezďése értelmében^ A
napirend tdrg1lalósa során elhangzottakat és a megholott 384/2015. (IV24.) sa WB

hatórozatot a zórt iilésrőI késziilt jeglzőkiinyv tartalmazza,

Napĺrenđ 1.3. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keľetén beliil bérleti.jogviszony
pénzbeli."gołltá'.aItiirténőmegszĺintetésére-Szigony".ĺnZARTtnns
Előterjesztő: Csete Zoltdn _ a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tórgyalósa zdrt íilés keretěben tiirtént azMiin. 46.s @ bekezdése ěrtelmében. A
napirend túľglalúsa sordn elhangzottakaÍ és a meghozott 385/2015. (IV24.) sz WB

hatúrozatot a zdrt iilésrđl kěsziilt jeglzőki)nyv tartalmazza.



Napirend I'.{. pontja: Javaslat útkáľral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére

Gńz.:_ Z^R.Itl,És
Előterjesztő: Ács Péter _ a Józseflcírosi Vcirosüzemelteté.si Szolgálat igazgatĺija

A napirend tdrgyaldsa aźrt iilés keľetében tijrtént az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tlźrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 386/2015. uV.24.) sł VP'B

hatdrozatot a zúrt íilésről késziik jegyzőktinyv tartalmazza.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat rĺtkárľal kapcsolatos káľtéľítési ígény ľende.zésére
(Fľsz.:t RTULEs
Előterjesztő: Ács Péter _ a Józsefvórosi Vórosüzemeltetiési Szolgálat igazgatója

A napirend tórgyaldsa zdrt tilés keretében ttjrtént az Mijn. 46.s (2) bekezdése éľtelmében. A
napirend tlźrgyalűsa sorón elhangzottakat és a megho7ott 387/2015. (IV.24.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iłIésről késziilt jegłzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat r'itkárral kapcsolatos káľtérítési igény ľendezéséľe
(Fńz.:đ} Z^R.r iĺĺ,És
Előterjesztő: Ács Péter _ aJózsefvárosi Vórosüzemeltetési Szolgálat igazgatója

A napirend tdrgyalósa zd.rt iilés keľetében töľtént az Miin. 46.s a bekezďése értelmében. A
napirend tdrgyalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 388/2015. QV.24.) sz. WB

hatđrozatot a zdrt íilésľől késziilÍ jegyzőkiinyv tartalmazza.

2. Gazdáůkodási Ugyo sztáÄy
Előtefi e sztő : P énzes Áttila _ üglosztályvezető
(ír ásb eI i e lőterj eszté s)

Viirtis Tamás
Kiilön táĺgyalása tesz javaslatot a2.3,
javaslatokat kéľ.

Jakabfy Tamás

napirendi pont tekintetében. Egyéb kĹilön tźrgya|ása

Az.|. és2.4. napiľendi pontokat kéri kiilön targya|nl.

Vłirtis Tamás
Ez ęsetben kĹilön tngya|jaaBízottséąa 2. blokk vďamennyi napirendi pontját.



Napirend 2.1. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerii|et Gáz|áng
utcában tervezett 10 kV-os Íiildkábel ľekonstrukciróhoz

Vłiľiis Tamás
A napirend vitájatmegnyitja. Megađja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

JakabĘ Tamás
Jól látja-e a térképrol, a melIékelt a|aprajzrôI, vźzlatrajzĺől, hogy a tavalryi évben faltól-falig
felújított Köztaĺsaság térnek a felét is feltúrják hozzá, nyilvan errőI nem dcĺntenek, mert
fovarosi terület, csak aľľól a kis részről, ami a keľülethęz nyúlik, ez igy varl?

Vöľiis Tamás
Yźtlaszadásra Pénzes Attila ügyosztályvezetőnek adja meg a szőt.

Pénzes Attila
Sajnos, erzelnemtudnak semmit tenni, mert fővárosi teľület.

Yiiľiis Tamás
Nem öľülnek annak, amikor frissen felújított közteľeket fel kell túrni, vary fel kell bontani a

burkolatot. Úgy gondolja, hogy nem kerĺileti szinten, hanem más jogszabályi szinteken
szabáĺyozásra lęnne sztĺkség, hogy meg tudjak védeni ezekęt a területeket és valóban csak a
legindokoltabb ęsetben kerüljön sor bontásra olyan ľészeken, aal1k I-2 éve lettek átadva. Ez
nem egy szerencsés eljarás, de ilyen szempontból a BizottsźLgnak jogszabá|yi környezet
a|apjtnéľdemes hozzájfuu|ru e\.lhez, mert ktilönben jogkövetkennényei lehetnek, ha bármifele
probléma merÍi1 fel a htůózatban, és annak a következményeit majd vállďni kell. Ez a

keľesztmetszet, arrli miatt ezeket az előteľjesztéseket érđemes elfogadni, meľt tuđniuk kell,
hogy korrzekvenciai vaĺrnak annak, ha ezt nem tęszik meg. További kérdés, hozzászólás
hianyában a napirendi pont taľgyalásźłtlezźĄa. Szavazástabocsátja ahatfuozatijavasIatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tuiajdonosihozzÁjźtra|äsát adja _

az F;LJI/.Ú HáIózati Kft. megbízása alapjul _ a GTF Elekhomos Tervező Fővá]lďkozó Kft
altal, Budapęst ViII. keriilet Gaz|ang utcában (hrsz.: 34708) tervezętt 10 kV-os Ířĺldkábel
rekonstrukciós munkákho z, az a|źlbbí feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen trĺajdonosi hozzájĺárulás a benlhé.z;őt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a bęruhźzónak (építtetőnek) a könÍkezeLői és munkakezdési (burkolatbontlási)

hozzźĄara\ást a vonatkozó rendelet (L9/|994. CV.3l.) KHVM renđelĐ szeľinti
mellékletek csatoliĺsával a Budapest Fővĺíros VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztaly ÉpíÉsiĺgyi Iľodájától előzetęsen meg kell kémi, és az abban
foglďtakat maradéktalanul be kell taĺani,

c. kötelezi a kivitęlezőt a bontĺĺsi helyek rétegrendjének megfelelő minőségben töľténő
helyľeállításaľa, melyre abenlháző és kivitelező kĺjzö'sen 5 év gaĺanciátvéila|:

r ritbuľkolat helyreal|itasáná|, a kötőrétegig a teruezettő| nagyobb rétegenkénti
tulnyujtást (4CÉ'0 cm) kell a|ka|mani, a kopóréteget az úttest teljes
szélességében, |ega|źbb az úttest szélességével megegyező hosszon kell
tĺjĺaaszfaltozli, me|yet a II. János Pál pápa tér fe1őIi új toľkolati burkolathoz
csatlakoztatva kell indítani.



. az aszfaltbuľkolatu járdát a tervezett rétegrendben és szegély javítással kell
helyreállítani, majd _ II. János Pál pápa tér és a 20159 jelű trafoállomás kĺjzötti
j ardaszakas zon _ telj es széles sé gében új aszfaltburkolattal kell ellátni,

o a zöIdsávban az eređeti szintíĺ és minőségű tatajfe1toltést eI kell végezĺti, a
tönkĺement növényzetet pótolni kell,

d. az engedéIyes k<jteles a munkák (helyreáIlítás) elkésztiltéről a kĺĺĺerulet tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajđonosi hozzĺljfuu\tts csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a đöntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 201 5' ápriLis f4.

Vtirłis Tamás
Megatlapítja, hogy 8 igen, 1 nem, 3 ĺrlrtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihattrozatot
elfogadta:

389/2015. (IY.24.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

A VarosgazđáIkođĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzíjárulását adja_
az ELJ../U Hźiőzati Kft. megbíz'źsa a|apján - a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft
által, Budapest VIII. keriilet Gźľ,Iang utcában (hĺsz.: 34708) tervezetI 10 kV-os fr'ldkábel
rekonstrukciós munkríkho z, az alttbbi feltételekkel és kikötésekkęl:

a. jelen tulajdoĺosi hozz,źtjaľulas a benÍ.lázőt (építtetőt) nem męntesíti az építéshez

szĹikséges egyéb szakhatóságí és hatósági engedélyek beszerzésę a|ő|,

b. a benshénőnak (építtetőnek) a kozűtkezelőí és munkakezdési (buĺkolatbontási)
hozzájźlnilás a vonatkozó rendelet (I9/l994. CV.31.) KHVM rendelet) szeńnti
mellékletek csatolĺísávď a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiĺgyi IrodájátóI előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglďtakat maľađéktďanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek rétegrenđjének megfelelő minőségben történő

helyľeá|Iítasaru,melyre abenlházô és kivitelező közösen 5 év garanciźLtváILal:

o litburkolat helyľeríllításanál a k<itőrétegig a tervezettó| ĺagyobb ľétegenkénti
tu|nyujtást (4C_4l0 cm) kell a|kalmazłi, a kopóréteget az úttest teljes

szélességében, legďább az úttest szélességével megegyező hosszon kell
újraaszfaltozni, me|yet a II. János Pa| pápa tér felőli új torkolati burkolathoz
csatlakoztatva kell indítani,

. ?7. aszfaltburkoLatí judát a tewezett rétegľendben és szegély javítríssď kell
helyreáliítani, majd - II. Janos Pti pápa tér és a20I59 jeliĺ tľafoallomás kozötti
jźrdaszakaszon _ teljes szélességében új aszfaltburkolattď kell elláüri,



. a zöIđsávban az eĺeđeti szintÍí és minőségú talajfeltöltést el kell végezĺi, a
tönkrement növényzetet pótolni kell,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéről a k<jztertilet tulajdonosát
íľásban értesíteni.

e. jelen tulajdonosi hozzajár,ilás csak az engeđéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjáttll szárlríÍ.ol'í. 1 évig ér'véllyes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. ápr1|is 24.

Napĺrend 2.2. pontia: Tulajđonosihozzájálrulás a Bionikai Innovációs Kiizponthoz (1083
Bp., Balassa u. 3-5.) kapcsolĺódró közterĺ.ileti munkákhoz

Yiiľös Tamás
A vitát megnyitja. Kéľdések, ľrozzźłszőlrások hiányábaĺr avittlt\ezĄa. Szavazása bocsátja az
ď ábbi hatfu ozati j avaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosihozztĄarulását adja_
Tarnóczky Tamás Attila építész, felelős tervező kérelmére _ a Bionikai Innovációs Központ
(1083 Budapest Balassa u. 3-5.) tervezett köáerületi kapcsolatok kialakítasához és

munkáihoz, az a|álbbi feitételekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozájárulás a benŕráľ;őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közÚtkeze\ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájániást a vonatkozó rendelet (I9l1994. CV.31.) KI{VM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbarl
foglaltakat maľadéktďanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Balassa utcai ftľsz.: 36163) érintętt tltpá|yźn és jĺáľdaszakaszon

a bontási helyek ľétegľendjének helyreállítását követően a jarda teljes
szélességében új burkolat megfelelő minőségben töľténő kiépítésére, melyľe a
beruhazó és kivitelező köziisen 5 év garancitŃvźL|Ia|,

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítas) elkésztiltéróI aklneruIet tulajdonosát
íriísban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi honájaĺu|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
eiőírásainak maradéktďan betaľtásával, a döntés napjátőI szőmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgrármester
Hataridő: 2015. áprĹ|is 24.
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Viirös Tamás
Megáliapítja, hogy 12igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattala Bizottságazalábbihattrozatot
elfogadta:

390l20t5. (Iv.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy đönt, hogy tulajdoĺosihozzźĄáru|ását adja_
Tarnóczky Tamás Attila építész, felelős tervező kéľe]mére _ a Bionikai Innovációs Központ
(1083 Budapest, Balassa u. 3-5.) tervezett kĺjztęrülęti kapcsolatok kiďakítasához és

munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkeI:

a. jelen fulajdonosi hozzájárulás a beruhźzót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďó1,

b. a benÍlázőnak (építtetőnek) a közűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontasi)
hozzźtjőłllást a vonatkozó rendelď (19/1994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági TJgyosnáIy Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
fogIaltakat maradéktalarrul be kell taľtani,

c. k<jtelezi akjvite|ezőt a Balassa utcai (hľsz.: 36163) érintett útprályan és jardaszakaszon
a bontási helyek rétegrendjének helyreállítását követően a jfuda teljes

szélességében új buľkolat, megfelelő minőségben torténő kiépítésére, melyre a
bęruľráző és kivitelező közösen 5 év garanciáltvźilral,

đ. az engedélyes köteles a munkĺík (helyreálIíÍás) elkésziiltéről a köĺerĺilet hilajdonosát
írasban értesítęni,

e. jelen tulajdonosi hozzájaru|as csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalanbętartástlval, a dĺjntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
}Jatéľĺdő : 701 5. aprilis 24.

Napiľend 2.3. pontj a : Közterůi|e t-haszná|atĺ kérelmek elbíľáIása

Viiriĺs Tamás
A vitĺát megnyitja, megađja aszótDudás Istvánné képviselőnek

Dudás Istvánné
Az etőte4esztéssel kapcsolatbarr aggźlya van' a III-as hataľozatl poĺtta|. A Május l-je
alka|mźxal a Magyaľ Szegénységellenes Alapítvany éLLtal. tervezett rendezvénnyel
kapcsolatosan volna egy olyan megiegyzése, hogy vélelmezhetően egy ilyen program több
száz|źÍogatótvoĺuarĺa. Az előteľjesztésben az szercpe|, hogy a vendégek a progľam ideje alatt
a Kun utca és a NépszínhĺŁ utca sarkan lévő vendéglátó-ipaľi egységek mosdóit
haszrrálhatják. Nęm lát1a ezt biztosítottnak, főleg akkor nem, hogyha erĺőI a Kun utca és a
Népszínház utca saÍkán lévő vendéglátó-ipari egységek nem tudnak. Azt gondolją hogy egy
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ilyen vendé g|átő-ipari egység egy nap folyamán pźlr száz ember mosdó hasznttlatát csak úgy
magátőI nem biztosítaná' Azt szerctné látni, hogy ennek a biztosítasát valamilyen szinten
igazo|ják. Legalább arnyit, hogy ezek a vendéglátó ipari egységek tudjanak arról, hogy mi vár
ĺájuk május 1-jén. Ennek hianyában ezt az előterjesxést nem tudja támogatni.

Yöľiis Tamás
Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szeľinte nagyon tiszteletľe méltó, és jó célú renđezvényľe való kísérlet vagy t<ĺrekvés, amit
egy civil szervezeÍ' hoz. Dudás Istvánné bizottsági tagtarsa hozzászőlásźnal egyetért' aá.
javasolja, hogy az onkormanyzat szőlítsa fe| a Magyar Szegénységellenes AlapíNźnyt, ha
kell, ideiglenes WC-ľől gondoskodjon, ha tényleg arrnyi résztvevő vfuhatő, arrihez ez
szĹĺkséges lehet. Ezt a részproblémát valóban kezelni kell, de ettől még az, hogy egy ilyen
nemes céLért osszejövő civilrendezvény megvalósuljon, éľdemes atámogatásra és a díjmentes
köZterü1et-haszná'Iatra. Ań.kéri, hogy tegye meg az Önkormanyzat az íntézkeđéseket, azért,
hogy ne legyen vďóban a kömyező vendéglátó-ipari egységeket sujtó kö'vetkezménye a
rendezvénynek' és ađja meg abizottsága díjmentességi kérelmet.

Viiriis Tamás
Me gadj a a szőt dľ. Kovács Gabrieila aĺj e gy zonek.

Dľ. Kovács Gabľiella
Arenďezvényeken a męllélĺ*relyiségek szćtmćta" ÁNľsz szokta meghatáĺozni, ez azÁNľsz
hatásköľe a |étszźlmtől fiiggően. Itt elég ľövid mar az idő, úgy gondolją hogy feltétellel
kellene megadni ahozzźtjáĺulást, hogy szetezzę be az eĺgedélý és aheIyszínen biztosítsa a
megfelelő számű mobil wc-t.

Viiriis Tamás
AÍInyit ťuzne hozzá Komássy Ákos képviselő által elmondottakhoz, hogy számńĺa az
e|óterjesztésből nem deriilt ki, hogy ez egy jó vagy rossz rendenéĺy lesz, tekintve, hogy a
rendezvényről sok információt nem ĺárultak e| a szęrvezők. Leadtak egy háľom bekezdésből
él1lő tervezetet. Ebből a legjobb szándékkď sem tudja leszűľni azt, Ltogy ez egy kiváló
reĺdezvény |esz.Igaz, ennek az e|ĺenkezójét sem. Marpedig atlhoz, hogy a Bizottság dĺjnteni
tudjon és díjmentességgel biztosítson areĺđezvényekrłe ąz onkormĺĺnyzat közterĹiletet, al:lhoz

éľdemes azt is tudni, hogy milyen rendezvényľől van szó. Nagyvonalakban elmondtiák, hogy
mit gondolnak, a részletes progÍam az abszo|iĺt Iĺarryzik. Véleménye szeťnt nem lesz
lehetőségtik dönteni május l-jéig. Itt most vďamilyen formában döntést kell hozni, ha nem
teszik ffieg, akkor valószíniĺleg a váIaszadásbő| és a hatĺáľidejéből is kicsúsznak.
Mindenképpenaztszerętĺé kérni, hogy valamilyen foľmában döntsön erről a Bizottság.

Vtiľös Tamás
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Njegyz(5 asszony által elmondottakkal egyetért, ezt szövegszerusíti egy módosító javaslattď a
III.as határozati ponthoz, arĺrcIy ugy sző|, hogy a YérosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság
úgy dönt, ameĺuryiben a kérelmező a megfelelő mosdóhasználatot igazolja, közteťĹilet-

haszntůatihozzájaru|ást ad díjmentességgel és az a|á.ŕ,biak szerint és a tĺjbbi vtiltozatlan.
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Vtĺriis Tamás
Az lenne a kéľdése Jakabfy Tamás képviselő felé, hogy mi sztmít megfeIelőnek, ezt
megmondaná valamilyen ťormában, vaw az A|jegyző asszony áItal elmondott ANTSZ
szabályokhoz kötné.

JakĺbĘ Tamás
Igen.

Vörtis Tamás
Megadja a szőt Dudás Istvárné képviselőnek.

Dudás Istvánné
Egyetértve Aljegyzó asszony információjával, továbbra sem fuđja támogatni ezt az
előteľjesztést, ugyanis a Hivata1nak ebben az esetben nincs lehetősége az e||enőrzésre.
Gyakorlatilag május 2-ánnagyon sok bejelentést fog''ak kapni, hogy a szépen felújított teret
gyakoľlatilag összerondították. A jő sztmdékot feltételezi természetesen, ha egy civil
szervezetről van szó, nekik is szabad felkésziilten egy rendezvéný megtartani, szabađ
gondotni ana,hogy ha tobb szźn eĺlbert odahívnak egy területre, akkor azoknak az illemhely
haszĺźilatát biztosítani ke[. Úgy gondolja, hogy ezt. az e|óterjesztést eredendően így kel]ett
volna benyijtani, hogy pontosan biztosítsfü ezeknek az embereknek az illemhely hasznźtlattú.
Most, hogy beletesznek egy mondatot, nem fogják tudni a feltétęleket ellenőrizrri és nem
fogiak tudni betartani. Ennek a civil szervezetnek a következő május l-jéľe jól fel kell
készülni, és egy olyan előterjesaést benyijtani a Bizottság elé, ahol viták nélkü| ezeket a
dolgokat meg tudjrák szavaai, és lehetővé tudjak tęrľri a közterĺileten, hogy rendezvéný
tartsanak. Semmi probléma nincs a rendezvénnyel, nem lát benne semmi hátsó szandékot, de
100 oń-osan biztosítani szeľetné látni ezeknek az embęľeknek, hogy az illemhely hasznáIata
biztosított.

Vłiľiis Tamás
Megadja aszőt đr. Kovács Gabriella aljegyzőnek.

Dr. Kovács Gabľiella
Yalő igaz, valamenný közterĺileti ľendezvényen az onkoľmtnyzat előzetesen szokĹa számoĺ
kémi a megfelelő szamú mobil WC-helýségnek a meglétét. Talán azt.|ehefrle most, baľ elég
rövid az idő, hogy az ÁNľsz engedélý és a mobil WC kihelyezésére a szerzódést, ha
bemutatj a, akkor me gtarthatj a a renđenĺéný.

Vtirtĺs Tamás
Megađja a szőtKomiíssy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Emlékezteti Vöľös Tamás képviselőt, hogy a mostani közmunka rendszeľt ők ďakítottrák ki,
oIyan, amilyen. A munka iiĺnepén egy közĺnunkĺás majĺĺlis igenis egy kivĺĺló kezdeményezés
aĺĺa" hogy a legnehezebb sorsban élő emberek számfua minimĺális megélhetést jelentő
közmunka megbecsiilését és elfogadottságát javítsa, fejlessze. Vagy ma dönt a Bizottság enől,
mivel ez az utolsó bizottságs ülés május l-jét megelózőęn. Dudás Istvĺíruré képviselőtlírsa
felvetésére rcagéůva, nem is igazáĺ érti, hogy miéľt tekinti az onkoľmźnyzat ezen feltétel
érvényesítésében cselekvőképtelennek, mivel van Józsefuárosban KĺjzterĹilet-felügyelet, van
ľendőrség, polgáľőrség és ki fudja mennyi szetvezet, amelyik ezekben a kérđésekben közre
tud miiködni. Igen, hogy ha a kĺjztenilet-hasznáIati engeđélyt egy civil szervezet bizonyos
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feltételekkel kapja meg, és azok a feltételek nem teljesülnek, akkor az a rcndezvény a
helyszínen becsukatható . Érti a pĺoblémát, amit felvetett, azt gondolja' hacsak nem az volt a
célja, hogy lerobbantsa a köztertilet-használatot eľľĺjl a kezdeményezésrőI, akkor viszont nem

érti, hogy miért keresik tovább a,,miért nem lehet'' típusú kérdésre amagyartnatot. Vďóban,
ha nem biztosítotĽ a kellő kĺizhigiéniás feltételrendszer ehhez a rendezvényhez, akkor íľják elő

a szęrvezőnek, hogy erľől gondoskodjon a hatályos szabályokkď összhangban. Erľlek
megfelelően támogatja Jakabfy Tamás képviselőnek a módosító indítvlínytń a javas|athoz,

kéri, hogy fogadja el a Bizottság a đíjmentes közterÍilet-hasznáIati javaslatot.

Viĺľös Tamás
Azza| kezdené, amiben egyetértenek. Május l-jén a munka iĺrľrepét többen megiinneplik, és

eĺnek május i-je a megfelelő dátum, ebben egyetéľtenek. Ettől fiĺggetlenül ebből még nem

következik, hogy az adott rendezvénynek a minősége milyen. Nem emlékszik olyan esetre,

amikor akfu az tnkormanyzat, akźr a renđőrség egy bejelentett közterĹilet-hasznáIatÍa| bírő
rendezvénnye|, itt azért fęItétęlekkel ugyan, de megadják az engedé|yt' pusztán azért, mert
nem látja teljesültnek a feltételeket, feloszlatná a tömeget ésbęzáłná' En.nél ľosszabbat, akár a

szervezőknek, akár a tésfuęvoknek erurél rosszabb forgatókonyvet elképzelni sem lehet. A
másik pedig, hogy írják eIő; azt gondolja, hogy erre megvannak a megfelelő ĺendeletek,
jogszabźúyok. A feltételeket minden körülmények kĺĺzött biztosítani kel1' Amikoľ Komássy
képviselő aztmonďja,hogy van K<iaerulet-felügyelet meg rendőľség, már egészen más típusú

rendezvényekĺől kezdenek beszélni, amit biztosítanak stb' Május l-jei ľendezvénynek indult,

amire közteľĺilęt-foglďási engeđélý kéľtek, raadásul ingyenesen. Ań. elváĺlĺ' adott esetben a

Józsefuarosi onkormányzattó|,hogy pusztan azért,mertképtelenek voltak egy olyan kérelmet

benyújtani, hogy biztosítjak minden pontján, hogy a rcĺdemény flottul és simán, akar

higiéniás, akaľ más szempontból megvalósuIjon, ezt nem az Önkoľményzatnak kell utólag

valamilyen úton-módon megtenni. onnantól kezđve, ha megad az Önkormźnyzat köztertilet-

hasznéiati engeđélý és a feltételnek a bek<jvetkezte '' 
Ilem feltétleniil egzakt,,, innentől kezdve

az e||enőnrhetőség ęIve az csorbulni fog. Aú, gondolja, hogy ilyen méretií rendezvényeknél
az tnkormźnyzat mindig szokta kérni, hogy megfelelő módon biztosítsa a szewező a

renđemény megvďósításĺíhoz szĹikséges infrastrukturát május 1 -j én is.
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az e|őzo hozzźszőIásokban űgy érzi, hogy voltak tévedések. Dudas Istváĺľré képvíselő
felvetésére rcagtlva, nem igaz, hogy nincs semmiféle lehetőségiik aną hogy ezt az

alapitványtrávegyék aľra' hogy megfelelően biztosítsa a megfelelően biztosítandókat. Amikor
azt javasolta, hogy ezze| a feltétellel adja meg aBizottsĘ ahozzáĄáłu|ását,ha nem teljesítik
en, a feltételt, akkor nem fogjak megkapni a közteľület-hasmalati hozzájáru|tlst. Ehhez
azonbarl vďóban még egy módosítas sziikséges, hogy a hatráridőt, ami április 24-e volt, ań.

terjesszék ki április 29-ére, hogy mégse az utolsó nap đőljön eL a reĺdezvénynek a sorsa.

Amennýben az a|apítvźny nem mutatja be a megfelelő igazolast, amit Aljegyző asszony

'ismertetett, ÁNTSZ engedéty és mobilWC bérleti szetződés, bar felvet, hogy ez kiváltható-e
az'zal, hogy vďamilyen vendéglátó-ipari egység elvállalja azt'Ítogy a mosdóját használhassĺák.

ez ÁNľsz döntést bemutatjak) ezen a 29-ĺ napon Polgármester uľ alaírja a közterület-

basznáIaĺhozzájara\ast, és ha nem mutatjfü be, nem iqaaláés akkoľ nem lesz renđezvény.

Vöľtis Tamás
Ftiggetlenül a higiéniás feltételek biztosításától, a rendezvénynek a programjáľól továbbľa

sem tudtak meg semmiféle információt. Picit tág azoknak az lnformációknak a köre, amik
hianyozrak aÍlhoz, hogy megfelelő nyugalommď lehessen egy ilyen engedéIý megadni. De
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természetesen a Bizottság hatáskore, és fog róla dönteni. Megadja a szőt Gonđos Juđit
képviselőnek.

Gondos Judit
Szeĺetné eloszlatni a kétséget, senki sincs a rendezvény ellen. Fontosnak taĺtsa
kihangsúlyozni, mert ez arendenlény nagyon jó is lehet. Úgy gonđolją hogy megvannak a

renđeményszervezési szabalyok, amit mindenkinek be keIl taĺani, és itt valóban olyan
hianyosságok vaĺnak, amí alapján sötétben tapogatőma kéľnek engedélý. Nem lehet tudni,
hogy 50, 100, 200 fő lesz vagy akfu még több. Egy előzetesen megadott biankóengedélý nem
lehet utólagosan semmilyen hatósággal feIoszlatni és megszĹintetni és nem lehet egy vagy két
vendéglátóipaľi egységet több sztahasznźú,óra ráterhelni. A másik, hogy az egész programot
négy fő rendezővel biztosítanak, ezĹ is kevésnek tartja. Utźna iehet nézni, egy rendentényÍ.
nagyon alaposan meg kell szervezs.li, az e\őzďes engedéIyeket ki kell bozzá kémi, ami
nemcsak egy bizottsági döntésbőt ájl. Egy ilyen jellegrĺ reĺdezvéĺyt meghirdetni egy
engedély után lehet, az áptI|is 29-ét, amit Jakabfy Tamas képviselő úľ javasolt, ha akkor
kapná meg a végleges engedélý, akkor az l1ei progľamot mar nem tudnak meghirđenri.
Alapvető, súlyos hiányosságok vannak, ebben a formában nem javasolja engeđélyezni'

Viiľłis Tamás
Megađja aszőtBorsos Gáboľ bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Kéri, hogy adjak źĺ a szőt. azlJgyostĺźiyvezető Úrnak, végtil is befogadtak a kérelmet, és a

Bizottság elé tedesztették. Ezt úgy vélelmeńe, hogy ilyenkor automatikusan a formai és

tartalmi kellékeket megnézi a Hivatal és nyilvánvalőan azért terjesztette aBizoÍtsźą elé' hogy
elfogadásra javasolja. Különben ha rigy étzi,hogy nem megfelelő, akkor nem biztos, hogy a
Bizottság elé kertilt volna az előterjesńés. Az itt felmenilt hiányosság kapcsán szeretné kéľni
az Ü gy o snályv ezető Úľnak a kommentj ét.

Yöľtĺs Tamás
Ha pusztán ezeĺ mtilna, akkor kar lenne bizottsági rilést taľtani, mert beđobná egy gépbe az
TJgyosztźiy a dĺintéseket, formailag megfelel és a}J<oľ aBizottság munkája feleslegessé vét|na.

Ezis egy álláspont, vtůaszadásra megadja a szőt dr. Kovács Gabľiella aljegyző asszonynak.

Dľ. Kovács Gabriella
Két dolog kezd keveredni. Az egyik, arni az Önkormanyzatĺa és aBizotÍságtatzľtozithogy
milyen feltételekkel adja haszněiatba a köaeflilętet. A másik pedig areĺdeménýaľtĺísnak a
hatósági szabźĺIyai. Amól nem sokat tudnak ebbő| az előterjesztésből, és nem a Hivatď és az

Ügyo'łay fubája, hogy nem tudjĺák azt,hogy engedélyezľri közteriileten arcndezvényt 1000

fő ft'lött kell. A probléma abból szokott adódni, hogy a szervező sem tudja, hogy 1000 fő

a|atti \esz, vagy t000 fő feletti. Amikor megkeresik a hatóságot, Y&gY egyeltalźn időben
je|zést adnak aľľól, hogy bármilyen rendezvéný kívĺánnak t.artalti^, akkor a Hivatď megfelelő

Hatósági Ügyosĺalya fiilvilágositjaarcĺdenény szewezőjét aľról, hogy lehet, hogy nem kell
jegyzoi engedély a közteriileti rendezvény megtaľtásĺához, mert nem lesz 1000 fo feletti,

legalábbis az ő beje|entése szerint. De a srabá|yokat akkor is be kell fffieni, függetlenĺil attól,

hogy a jegyző eú.nem foglalja egy önalló külĺjn hatźrozatba. Ennek a szabźiyľendszernek az

eeylk része a higiéniara vonatkozó előíľiás, aĺ:j a Koľmanyhivatal ANTSZ hatóságźnak a

hatásköre, hogy iétszámtól fiiggően meghatźttozza és kötelezi a rendeméĺy szervezőjét arrą
hogy hány mobil wc-t kell biĺosítaliaa rendezvényen, sőt ivőviz'et is kell biztosítani. Itt
azértnemlátnak tisztáĺ, meľt semmit nem jelentett be a rendezsĺény szervezőj.e.
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Vtirłis Tamás
Megađja aszőtJakabfy Tamás képviselő úrnak.

JakabÍy Tamás
Visszavonj a a hozzászólás kérését.

Yiiľös Tamás
Megadja aszőt Dudás Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
Ismételten hangsúlyozni szeretné, hogy nem a programmal van pľoblémája, hanem azza|,

hogy a szervezó nem vette a fáľadságot, hogy a programját megszervezze. Most a képviselők
Inttán egy olyan renđezvényrekéri az engeđélyt, aminek abińosításźĺ ő maga sem tette meg'
I1a ez olyan boľzasztőaĺ egyszerű, hogy adjanak egy biankóengedélyt, akkor azt javasoIja,

hogy ne adjanak biankóengedélyt, hanem a renđezó gyoľsan szerezze be ezeket az
engéaelyetei és sĺľgősséggel nyrlljtsa be a Polgármester Úľ részéte. Majd a benyújtott
engedélyek alapján, .tNľsz engeđélý tuđja-e biztosítani, a bizonyos illemhelyhasznáIatot
tudja-e binosítaru, avíznękameg\ététtudja-e biztosítani. Ha ilyen egyszeľíi, akkor bőven van
ideje a rendezőnek ezeket az engedé|yeket beszerezni, aztttn nýjtsa be újból a kérelmét.
Komolýalaĺnákezđ váIni, nem szabad így engedélyt ađni, ahol feltéte|ezhetőeĺtöbb száz
ember fog mozogni. Ez egy felelőtlenség, vanĺak szúáůyok, nem titkosak a szabá|yok,
ismeľtek a szabá|yok. Szabad a rendezőknek felkészülni arra, hogy egy rendezvéný
szab ź/ry szeruen leb onyo líts anak.

Viirtis Tamás
Nem tudjak garantálni, hogy ezek megszületnek, ezért mindenképpen javasolją hogy
đcjntsenek erről a hatáĺozati pontľól. IJtána, hogy a rendezvény szervezóje hogyan lép tovább,

vagy mit szeretne elérni, azt innen nem tudjĺík befolyásolni amúgy sem. Ez az út mindig
szabadon á|I e|őtte, attól fiiggetleniil, tekintve, hogy május i-éig nincsen Ĺilés, azt javasoIja" a

ĺendenényszervezóve| szemben is a megfelelő eljaľás, hogy dtlntenek a kérelmükről és nem

halogatják ezt. Megadja a szőt Borsos Gábornak.

Boľsos Gábor
Köszöni a Képviselő Asszony hozzászőIását. Jakabfy képviselőtáĺsa javaslata konszenzusos
j avasla! hogy kezd korvonďazó dtlť- ez a típusú konszenzus . ELóző hozzászőIasában azt. kérte,
ľ'ogy Úgyośnźiyvezető Úmak adjfü meg a szőt, illetve korrigilnĘ amit Elnök Úr mondott
a7'7aL, hogy az előteľjesztés a tartďmi és formai kellékeknek megfelel. Ezt ilgy érte|mezte'

hogy minden információ adott allhoz, hogy a Bizottság megfelelően tudjon mérlegelni és

đönteni. Nem aľra gondolt, hogy indoko|atlan a Bizottság döntése, emiatt dobná vissza a

labdát az IJ gy o sztźiyv ezető Úrnak.

Vörłĺs Tamás
Ktiszöni a javaslatot, biaosítani fogsaPérues Ügyosztá|yvezető Úrnak ahozzásző|ási jogot,

đe azt gondolja, hogy AIjegyzo Asszony is hasonló kompetenciĺíkkal blĺ a kérđés

megválaszolása ügyében. Megkérdezi Ügyosztźúyvezető |Jrat, hogy van-e esetleg

hozzéfrlzłlđv a|őj a a kérdéshez.
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Pénzes Attila
Minden esetben felhívjak a figyelmét minden renđezvényszetvező cégnek, hogy az ő fe|adata
biztosítani a rendezyényhez sz]ikséges feltételeket, a bejelentési kötelezettségeket, mind a
katasztĺőfavédelemhez, és az ANTSZ-hez is. A rendezvény után feladatuk a tertiletet úgy
elhagyni, ahogy azt átvették a JVSZ{őI. AzIgazgató Ur jelene, hogy a takarítźs is jó kérđés
lesz utála. A kéręl.rrrezri jelezĹe, hogy a kaĹaszfuł5favédelerrlrlél bejelellteĺte ó0 foľe. Utária
jeLeńék, hogy 1000 Íőľe nem, de ezt nem erósítette męg semmivel, illetve azt je|ezte,hogy az
ANTSZ-néI is kezđeményezte az eljź:ĺést, de a mai napig nem érkezett semmiféle
pluszinformáciő ezekĺę vonatkozóan. Az eloteqesztés tźtrgyalásáig nem kaptak semmiféle
pluszinformációt, hogy megtette-e mindezt. Az előterjesztés nem pótolja a t<ibbi hatósági
engedélyt, eztarende|et ís kimonđja. Nem tuđjak eztvizsgá|ru, mert nincs hatósági jogkörtik.

Vłiľiis Tamás
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Dudás Istvláĺné képviselő asszony hozzászőItsáĺa reagá|na. Azt javasolta, hogy utasítsák el,
és ha hoĺák az engedéLyeket, akkoľ tĺljenek össze újľa, és döntsenek ľóla. Ennek vgyarnz az
eređménye, mintaz ő móđosítójának, hogyhahozza az ANTSZ-papírt, akkor megkaphatjaa
köztertilet-hasznźiati engedélyt, ha nem hozza, alłkor nem kaphatja meg. Az egyetlen egy
különbség az, hogy szeretnének-e még egy bizottsági ülést május l-éig, aki a Képviselő
Asszony álláspontját ossza, az szęrętne még egy ülést, aki az ő módosítőjźú' szavaz'zameg, az
nem szeretre. Ez ilyen egyszeĺu, Képviselő Asszony is elmondta, hogy a rendezvény cé|jáva|
nincs pľoblémája, akkor eÍTe a technikai kéľdésre egyszenĺsöđkaszavazts,

Viirłis Tamás
Sajnos ki kell, hogy ábníndítsa Képviselő Urat, semmilyen tartaIma nincsęn a módosító
javaslatłívaltörténő, illetve anélktili elfogadásnak, ugyanis a VPB ĺiléseit nem aszeľint hívj:ík
{issze, hogy beérkezk egy közterĹilet-foglalasi kérelem, hanem a Jőzsefvźrosi Önkormćnyzat
SZMSZ-e szabá|yozza, hogy mikor és milyen móđon lehet összehívni az üléseket. Azért, meft
önmagában valakinek sĺirgős, hogy elfogadjtk a kérelmét, azért nem szokÍak bizottsźryi
üléseket összehívni. Vannak olyan kérdések, amikor szintén az SZMSZ éltal szabályozott
módon az efie hivatott tisztségviselői, döntéshoz.oi az onkonĺranyzatnak eń. megtehetik és
meg is teszik. Ezĺem egy automatizlru}s' másľészľől május l-ig röviđ azidő, de viszonylag
kiszĺímÍtható módon szokott bekövetkezni, május l-je nem szokott elmarađni. Lehet fudni,
hogy május l'-jén, ha szetętne rendenlényt szerveni, az nagýálből mikor |esz a naptáĺban.
Ennek megfelelően érdemes az előkészĺileteket eIvégezrri, adott esetben nem elvlíľni egy
onkormanyzattól, hogy t-2-3 hét a\alt hozza meg a döntését, mert a kérelmező nem
foglalkozott a szervezéssel. Van egy szabá|yozott intervďlum, ami ďatt meg kell hozri a
döntést, de mi van akkor, ha keIl még hianypótlás, akár a Bizottság által kért további
információra van sziikség. Az Ügyosna|y e|jar ezekben az iigyekben, đe a tulajdonosi dĺlntést
a Bizottság hozza meg, ott mas szempontok érvényesrilnek. F;zt a kettőt ne keverjék össze.
Semmi újdonság nincs abban, amit kérnek, minden rcndemény esetében meg szoktfü kémi,
fôleg ami ilyen volumenii és azśrtmert május l-jei tirurep,attő| nem kell, hogy feltilírja a
Bizottság elgondolásait. Mesteľségesnek tĄa ezt a kérdést május l-je kontra onkormányzat
kontextusbahe|yezn, mert teljesen lényegtelen a dátum. A dátum azért fontos, mert közel
van. Megadjaaszőt Komássy Képviselő Umak.

17



Komássy Ákos
Az onkormźnyzat Városbizottsága az egy politikai döntéshozó testtĺlet, még akkor is, hogyha
szakpolitikai síkľa próbáljak terelni a vitáikat. Egy politikai dontéshozó testĺilet, akinek a
Képviselo-testület ęgy száĺmaztatott szervezete és nem akarják látni, hogy mekkora
örľombolás Józsefuaros onkormányzaÍźnak, hogyha a VaĺosbizotÍság azért, meľt talált olyan
szabá|yt, ami nem biztos, hogy be van tar|va a ľendezvény előkészítésében, és nem lett
alaposan előkészí*e, ezéĺtĺrenr adja meg a kozteľtilet-hasznźúatiengedólyt a Mun.trĺa Ünncpćn
egy k<jznunkás majálisnak. Szerinte ez Józsefuáros onkormányzata számźra egy

vállalhatatlan döntés. Annát sokkal mega|apozottabb és sokkal felelősségteljesebb dontést

hoznak, hogyha azza| a feltételtel adjak meg a közterĹilet-hasntúati engedélyt, hogy a

hatályos jogszabályban meghatátozotÍ köztisztasági és egyéb feltételeket. a szewező
előzetesen bizonyítottan teljesíti. Könnyen lehet, hogy ezzęI ań is elintézi az onkormźnyzat
és a Vaĺosbizottság,hogy ez a rendezvény ne tudjon megvďósulni, mert kö,rrnyen lehet, hogy

sehol nem szerepel, hogy több szźz fős |esz a rendezvény és tucatnyi toýoy-t kell béľelni

hozzáés nincs p-énze rá az alapíftanynak. Nagyon nem mindegy, hogy az onkormźnyzat azt

mondja a közmunkás majálisra, hogy nem' nem kaptok kdztertilet-hasznáLati engedélyt,

teljesen mindegy, hogy milyen indoklással. Vagy azt monďja, hogy kaptok közteriilet-

hasrná|ati engedélý, ha teljesítitek az egyébként ilyen rendezvényhez szükséges feltételeket.

Ha utána ezek nem teljesülnek és nem valósul meg ,a rendemény, akkor nem az

onkormányzat mondott nemet a közmunkás majálisra. Eppen ęzért ań, javasolja, hogy

Jakabfy Képviselő Úr móđosító indíwányaivaI az eľedeti előterjesztést fogadja el a bizottság.

Vłiľös Tamás
Megadj a a szőt Dudas Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
Érti Komássy képviselőtaľsa poIitikai pĺogrambeszéđét, đe ennek ellenéľe javasolja, hogy

mint feielős döntéshozők tartsák be azokat a jogszabályokat, amiket meghoztak. Erľrek
értelmében ezt az előterjesztést ebben a forľnában ne fogadjrík el. Továbbra ís hangsúlyozzą
hogy nem a pľogľammď van pľoblémája, hanem arľrak a mtĺszaki, egészségügyi és minden

egyéb j o gsz abálryi biáosításával.

Vtiľłis Tamás
Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úľnak'

Jakabff Tamás
Dudás Istvanné képviselő asszony mondtą hogy taľtsák be minđazokat a jogszabályokat,

amelyeket ő maguk hoztak. AIjegyző Asszonýól kérđea, hogy van-e olyan jogszabźt|y, aĺĺlit
megséľtenek, ha elfogadj ák az eLőtĄesztést?

Yłirłis Tamás
A Bizottság nem aszeľint dönt, hogy jogszabźlyt séľt, vagy nem. Természetesen nem sért

jogszabáIyt, a Bizottság mérlegeli adott esetben, hogy a rcndezvéĺy mennyire képes a
jogszabélyok szeľint működni, és mint fulajdonos meghozzźtr< a döntést. A kettő nem

összękeverendő. Nem érzi a kÍilönbséget a hatóság és a tulajdonos döntése ďapjan. A
hrlajdonos indokolhatja mással is döntését. krdokolhatj a azzaI' hogy nem látja biztosítottnak a
jogszabélyok teljesÍilését, indokolhatja egyéb szempontok alapjrán és szavaz róla. A |éĺyegaz,
hogy a tulajđonos döntése az ÍLem keIl, hogy megegyezzen adott esętbęn ahivatali procedura

szeľinti döntések tartailmélvd..Ezérttartanak bizotĺsági ĺilést, ezért tartanak képviselő-testiileti
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tilést, mert eZ nem egy olyan Ílatározat, amit ki lehet adni úgy, hogy adott esetben az
ügyosztáIyvezeto ĺźlĺyomja a pecsétet a döntéshozó nélkul. Megadja a szőt Aljegyzo
Asszon1łrak.

Dr. Kovács Gabriella
Nem tudjĺĺk, hogy szabályos |esz-e a rendezvény' vagy sem. Abból, hogy vendéglátó
igénybevételével kívanja ezt a kĺjtelezettségét teljesíteni, amiről a Bizottság pillanatnyilag
nem tudja, hogy a vendéglátó egyá|ta|án tuđ.e róIa, abből azt kĺjvetkezteti, hogy az ANTSZ
jogszabźiynak vďó megfelelés nem lesz biztosítva.

Viiľiis Tamás
Megadja a szőtJakabff Képviselő Úrnak.

Jakabfy Tamás.
Kĺjszöni Elntjk Urnak, hogy mindezt elmondta, đe rossz címen kopogtatott, mert szó szerint
idé e a Képvi selő Asszony e|óző hozzźtszó|ásźt..

Viiľiis Tamás
Ehhez a teljesítményhez gratulál, hogy szó szeľint idézte, de csodálkozna, tekintve, hogy a
Képviselő Asszony hozzźlszőIása hosszabb volt, mint a Képviselő Úré. Megadj a a szőt oszi
Eva bizottsági tagnak.

OsziEva
Kérdezi, hogy abban az esetben, ha a kéľelmező eLmegy a vendéglátó-ipari egységhez és kér
egy papírt alľól, hogy a vendéglátóegység beleegyezik-e abba" hogy használhassiák a
mellékhelyiségeiket, abban az esetben meg lehet-e adľtj az engedélý.

Vöľłis Tamás
Ahogy többen mondjfü, vďóban egy következő kérelembeą de tekintve, hogy a rcndemény
időpontja és a jelen döntési naptari nap között nem lesz blzottsźĺgi iilés, ezéľt ez a kérdés nem
lehet adekvát. Elviekben így kellett volna előterjeszteni, đe a programĺól még mindig nem
beszéltek, csak a mosdókérdéstő|. En, a kérelmet így kellett volna benýjtani aBizottsźlghoz,
vagy korábban kellett volna bęadni a kérelmet, hogyha felmertilnek kérdések, akkoľ tudjanak
válaszolni, és ne csússzanak ki azidobóL Megadja aszőt Gondos Judit képviselő asszonynak.

Gondos Judit
Fe|téteIezi,hogy ez az alapifuány nem az első ľenđezvényét szervezi, mivel avégzés alapjan
2006-barl ďapítotĺík. Továbbra is azt hangsit|yozza, hogy tisztában kell leľmie, és tudnia kell
báľmilyen szetvezo cégnek, hogy milyen feltételekkel lehet megkénri egy engedélyt egy
rendezvény biztosítĺására. Hallhattálq hogy megkeresés mar ment az ANTSZ
katasztrófavédelem felé. Továbbru is az az źl|őspont1a, hogyha mát a megkeľesés elment,
akkoľ azt amegkeresést is lehetett volna csatolni ak&e(emhez, hogy folyamatban van. De
nemcsak a katasfuőfavédelemmel, hanem a rendőľséggel is kell egyeztetni. Nem fudnak
semmit a higiéniai és a biztonsági szempontokľól, hogy ezeknek a háttere megvalósul-ąvagy
nem. Továbbra is az az állĺíspontja, hogy egy biankó, ellenőrizhetetlen engeđélyt nem
adhatrrak ki felelősségtelj esen.

Vtĺrtis Tamás
Ahozzäszólások elfogytak, iigyľendben megadja a szótKomássy Képviselő Úrnak.
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Komássy Ákos
Látja, hogy máľ eldöntötték, hogy mi Lesz a vége. A III. hattrozati javaslatľól a módosító után
kĹilön szavazástkér.

Vörös Tamás
Egyetértését fejezikj, így a III. hatérozatijavaslatról kĹil<in szavazást kér' Előszĺjr Jakabs
I(épviselo uľ ĺauuĺ nródosító indítvanyát bocsátja szavazásra:

A Varosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Szegénységelĺenes
Alapítvany részére azza| a feltétellel ad közteľület-hasznáIatibozzttjźrúźst.,ha akérelmező a

megfelelő mosdóhasznźiatot igazolja ÁNrsz-engedély bęszerzésével, illetőleg a helyszínen
eiegendő számú mobil WC biztosításáva|, továbbá a végrehajtási hatáńdőt ápnLís 29-re
módosítja.

Vörłis Tamás
Megállapítja, hogy aBizottséą4 igeĺ,8 nem ęllęnében elutasította a javaslatot.

39112015. (Ív.24.) sz. VáľosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(4 igen, 8 nem, 0 tartózkodás szavazattĺ|)

A Vaľosgazdálkođási és PénzĹigyiBizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabff Tamás
módosító inđítvĺányát, mely szerint a Magyar Szegénységęllenes Alapítv:ány részéte azzal a

feltétellel ađjon köztertilet-hasnŕlati hozzźtjáĺu|ást, ha a kérelmező 
. a megfelelő

mosdóhasználatot igazo\ja ÁNrsz-engedély beszerzésével, illetőleg a helyszínen elegendő
szźmímobiIWC biĺosításávď, továbbáavégtehajtási hataridőt április 29-rę módosítsa.

Viiľłis Tamás
Eredeti hatźnozatí javaslat I., II., IV., V., VI. pontjaiľól rendel e| szavazást:

A Yźtosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottság wv dönt, hogy köĺeriilet-haszntlati
hozzájarulást ad _ egyösszegben töľténő díjfizetésse| _ az altlbbiak szeľint:

Közteľület-hasznźl,ő.kéte|mező: Lakatos Jĺízsef
(1083 Buđapest Szigony u.43.)

Közteľiilet-hasznrálat iđeje: 2015. május 01. _2016. május 01.
KözĽerület-hasmőLat céIja: mozgőźrusitás (viľág, gyiimölcs)
Közteriilet-haszľrálat helye: Mo1onyi u. - Festetics u. _ Kerepesi u.

Köĺertĺlet-hasmźlatnagysága: I flŕ

Felęlős: polgáľmester
Hatźridő : 20t 5. ápn|is 24.
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A Ytrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<!nt, hogy közteľĹilet-haszntĺ|ati
hozzźtjániást ad - díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kĺĺzterület-haszná|ó, kéľelmező: Társasház Gyulai P. u. 9.
(1085 Budapest, Gyulai P. u. 9.)

KöZterület-hasznalat ideje: 2015. Ęri|is27 . _2015. május22.
Közterület-hasznáJat céllja: építési munkatertilet
Közterület-haszniilat helye: Gyulpi P. u. 9.

Közteľület-hasznáIatnagysága: 35 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 20t5. április 24.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tĘy dönt, hogy kÓZterület-hasnlźllatí
hozzájérulźtst ad _ egyösszegbęn történő díjfizetésse|, _ az alélbbiak szerint:

Közterülęt-haszráló. kérelmező: Extľa Falcon Kft.
(1 081 Budapest Népszínhaz u. 26.)

KcizterĹilet-használat ideje: 2015. ápn|isŻ7. _ 2016. szeptember 30'
Köztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺizterület-haszná|athe1ye: NépszínhĺŁ u.26.
Köztenilet-haszntůat nagysága: 20 m-

Felelős: polgármester
Hatíľiđő: 201'5. áon|is 24.

A Városgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĹilet-haszná|atihozzéljaĺulást ad _ díjmentességgel _ azaLábbiakszeľint:

KöZtertilet-hasmáló,kérelmező: Sankó-ÉpKft.@ľőssZo|tán)
(1 1 71 Buđap est, Zťlnyi u. 2|7 .)

KözterĹilet-haszrálat ideje: 20|5, őprilis24. _ 2015. szeptember 30.
Közteriilet-hasznáLat céIja: építési muĺkaterĺilet
Kozteľtilet-hasznźiat helye: Práteľ utcaí7.
Közteriilet-hasznáůatnagysćęa: 66 fiŕ

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20| 5 . ápn|is 24.

2. tudomásul veszi a Sankó-Ép K-ft. közteľiilet.hasznáLatźLt 2015. ápritis 2f. napjátő|
2015. április 23. napjug.

Felelős: polgármester
HatÁĺidő : 201 5 . április 24.
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterület-hasznźt|atí hozzájáru|tlst ad - díjmentességgel _ azza|, hogy a kieső
parkolási díj AFA tarta|mát (2015. április 22. - 20ĺ5. június 30.) _ 768.398,- Ft--ot a
Magyaroľszágí Evarlgélikus Egyház köteles megfizetni az onkormźnyzat részéte az
alábbiak szerint:

KozterĹilet-haszná|ó,kéľe1mező: MagyaľoľszágiBvangélikus Egyház
(1085 Budapest, Ullői ift24,)

Köztertilet-hasmálat ideje: 20i5. ápľilis24. _ 2015. június 30.

Kozteľület-haszlálat célja: építési munkaterĹilet
Közterület-hasnńIathelye: Szentkirályi utca 51.

KözteľĹilet-hasnĺéůatnagysága.. f2f m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: fa1,5. ápti|is 24.

f. tudomásul veszi Magyuországi Evangélíkus Egyház közterület-hasznáIaftn 2015.
április f2. napjátől 20 1 5. áprili s 24. napjáig,

Felelős: polgármester
Hatĺáľiđő : f}I 5. áprillis f4,

Vtiľłis Tamás
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 taĺtőzkodźs szavazattaI a Bizottsźtg az alźtbbi
hatáĺozatokatelfogadta:

3g2 t2015. (IY .2 4.)sz. Váľos gazd álkodási és Pénzĺi gyi Bizotts á g batár ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság úgy đönt, hogy közterület-hasznźiati
hozzajarllást ad _ egyösszegben történő díjfizetésse| _ az alábbiak szerint:

Köztenileĺhasználó. kérelmező: Lakatos József
(1083 Buđapest Szigony u. 43.)

KöZterület-használat ideje: 2015. májls 01. - 2016. május 01.

Kĺizterület-hasznźiat cé|ja: mozgóárusítás (viľág, gyiimölcs)
Közterület-haszrálat helye: Moľ''y'u. _ Festetics u. _ Kerepesi u.

KöztęrĹilęt-hasznáIatĺagysźrya: I m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ápľ.lis 24.
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393/2015. (Iv.f4.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Viírosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasnláIaÍi
hozzájárulást ad - díjmentességgel - aza|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznáLlo, kérelmezo: .l.ársasház Gyulai P. u. 9.
(1085 Budapest, Gyulai P. u. 9.)

Közterület-hasznáLatideje: f015. ápn|is27. _2015.május22.
K<ĺaerulet-haszná|at céLja: építési mrrnkateľĺilet
Közterület-hasznáIathelye: Gyulľ P. u. 9.

Köztertĺlet-hasznáIatnagysźĺga: 35 m"

Felelős: polgármester
Hataridő : 20 I 5. źtpriIis 24.

39412015. (Ív.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźttosgazđálkodási és PénzĹigyi BizoÍtság úgy dtĺnt, hogy koztęrĺilet-hasznźiati
hozzájérulast ad _ egyösszegben történő díjfizetésse| - az alábbiak szerint:

Köaerület-hasznáió.kérelmező: ExtľaFalconKft.
(1 08 1 Budapest Népszính az l. 26.)

Közterület-használat ideje: 2015. źrynlis27. _2016. szeptembeľ 30.

KözteľĹilet-haszná|at célrja: venđéglátó teľasz
KözterĹĺlet-hasnúlathelye: Népszíĺhźzu.26.
Közteriilet-hasznźůatnagysága: 20 m'

Fęlelős: polgrĺľmesteľ
Hattttĺdő: 2015. á,pti|is 24,

395ĺ2015. (ÍY.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

|. közteľület-haszná|atihozajaĺu|ást ad _ díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Közterĺi1et-haszná|ó,kére|mezn: Sankó.Ép Kft. @ľőss Zoltán)
(1 1 71 Budap est, Ztínyi u. 2I7 .)

Közteľĺilet-használat ideje: 2015. ápnl.is24. _f0l5. szeptembeľ 30.

Közteľtilet-hasznát|at céIja: építési munkaterület
Köztertĺlet-hasznźlat helye: Pľáter utca 57.
Közterĺilet-hasznáIat nagysága: 66 m2
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Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: 20| 5. áprĹIis 24.

2' tudomásul vęszi a Sankó-Ép Kft. közterĹiIęt-hasznźůatát fO15. április f2' napjátőI
201 5. ápríIis 23 . napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő : 2015. áprll'is 24.

396120|5. (W.24.\ sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi BŁottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkođási és Pénzrĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közĽerület-haszná|ati ÍlozzźĄaľulást ad _ díjmentességgel _ azza|, hogy a kieső
paľkolási díj AFA tartal.mźń Q01'5. ápľilis 22. _ 2015. június 30.) - 768.398,- Ft--ot a
Magyarországi Evangétikus Egyhaz köteles megfizetni az onkorményzat részétę az
alábbiak szerint:

Közterü1et-haszntůó,kéľelmező: MagyaroľszágiE..vangélikus Egyház
(1 085 Budapest, Ullői,űt 24.)

Köztęrĺilęt-hasznźúatideje: 2015, ápn|is24. -2015. június 30.
Kozteľtilet-hasnlá|at cé|ja: építési munkaterĹilet
KĺjzterĹilet-haszná|at helye: Szentkiľályi utca 51'
Közteľtilet-hasznáIatnagysága: 222 m"

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2075. őpn|is 24.

2. tudomiĺsul veszi Magyarorszźtgi Evangélikus Egyhaz közteľĹilet-hasmá|atát 2075,
április 22. napjź"ĺőI 20 1 5. ápriti s 24. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ápnlis 24.

Vtiľtis Tamás
Ahatźrozati javaslat III. pontját bocsátja szavazásra..

A Yáĺosgazdá'|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-hasznźiati
hozzájaru|tstađ_díjmentességgel_aza|ábbiakszerint:
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Kozteriilet-haszná|ő,kére7mező: MagyarSzegénységellenesAlapítvány
(1073 Budapest, ErzsébetkÍÍ-. I1 .)

Kozterĺilet-használat ideje: 2015. május 01.
Közterület-használat célja: kultuľrális ľendezvény (Kozmunkás majális)
Közteľület-haszntiat helye: Tęleki tér
KözterÍi1et-haszná|aÍ"ĺagysága: 100 m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. áprltis 24.

i,.. .. 
-YOrOS tamas

Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igeĺ,8 nem ellenében elutasította.

397l20t5. (Iv.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság bĺtározata
(4 igen, 8 nem, 0 tartózkodá,s szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatfuozatijavaslatot
nem fogadja el:

közterület-hąszndlati hozzájárulást ąd _ díjmentességgel - ąz alábbiak szerint:

Közterület-használó,kérelmező: MagyaľSzegénységellenesÁlapíndny
(I073 Budapest, Erzsébet krt. l7.)

Ktjzterülethasználat ideje: 2015. május 0I,
KÓzterület-hasznóIat célja: kukurólis rendezvény (Kt)zmunlrns majális)
KÓzterület-haszndlat helye: Teleki tér
KazrcrüIet-hasznóląt nagtsóga: 100 m2

Felelős : polgiírmester
Hatáľidő: 20|5. ápn|is 24.

Napiľend 2.4. pontja: Nyolc Kör Társashőzkezelő Kft. kiĺzteľĺilet-hasznáIati kéľelmének
elbíľálása

Vöľiis Tamás
A napirend vítajátmegnyitja. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Kérdezi, hogy ez hogy fog hatni a Ikudy utcai kiteleptilésekĺe és a vendéglátószezonra.

Vłiľiis Tamás
Pénzes Attilának adja meg aszőt.

Pénzes Attila
Ezt akérdést ők is feltették a Társashrízkezelőnek, akére|męzőnek és jelezték is neki, hogy az
egyik terület, amit kíván hasnlźiní, illetve azt bę is jelölte, az a Blues vendéglátóipari
egységnek a kitelepülésén van. Ő be is szęrezte ezt a megáIlapodĺást' Be is nyújtottą ami
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mellékletként berme yan az előterjesztésben, hogy haszná|hatja azt a tertiletet. Kérte,hogy az
egységek az átjáĺhatőságot biĺosítsák a kiteleptĺléseken keľeszttil, hogy ne kelljen kĺjľbe
menniük a vendégeknek, ilIetve az ingatlanukba érkezőknek egészen ťol a Mikszath térig és
oÍ}nan vissza. ok"n'fudomásul vették és aztmondták, hogy megteszik.En.elilenőńzru fogjĺák
a KözteľĹilet-feltĺgyele.ttel.

Viiľiis Tamás
További kéľđés, hozzászőIás lriarryában a napiľendi pont tfugyalásáú |ezĄa. Szavazásta
b o c s átj a a határ ozati j avas l atot :

A Yárosgazdźt\kodási és Pénzügyi Bizottság tlgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzź|tru|ást ad _ díjmentességgel_ aza]ábbi ügyben:

K<jztertĺlet-hasmáIó,kéreimező: NyolcKiirTársasházkezelő Kft.
(1088 Buđapest Kĺúdy Gy. u. 2. fsz. I.)

Kĺjzterület-hasmálat ideje: 2015. április27. _ 2015. junius 30.
Kcjztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkateriilet
Közteľület-hasnlá|athelye: Kľúdy Gyula ltca4. és 6. szćm
Közteriilet-haszná|atnagysäga: 66 m,

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. ápríLis 24.

Vtirtis Tamás
Megállapítja' hogy 11 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal a Bizottság aza|ttbbihattrozatot
elfogadta:

39 8 l 20 |5. (Iv .2 4.) sz. Váľo s gazd álko dás i és P énzii gy i Bizottság határ ozzta
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźtosgazdźikodási és Pénzlgyi Bizottság ilgy dönt, hogy kdztertilet-hasznźiati
hozzájaralást ađ _ díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közteľti1et-hasznźió,k&e|mezo: Nyolc Köľ Társasházkeze|őKÍt.
(1088 Budapest Krudy Gy. u. 2. fsz. L.)

Kozten'i1et-haszntt|atíđeje: f015. ápnlís27. _ 2015. június 30.

KözterĹilet-hasznźtlat céIja: építési munkatertilet
KöZterĹilet-hasznźilathelye: Ifuidy Gyula utca{. és 6. szĺám

Közteľtilet-hasnÉúat nagysága: 66 frŕ

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. ápnlis 24.
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3. Kisfalu Kft.
Előteľjesztő: Kovács ottó _ vagyongazdáIkodási igazgató
(írásb eĺi előterj esztés)

Viiľiis Tamás
Ktilĺin tźrgy alástaj avaslatokat kér.

Komássy Ákos
A 3.9. napirendi pontot kéri külön tárgya|ni.

Ytiriĺs Tamás
Egyéb külön tárgya|ásrajavaslat nincs, a blokkban maradt napirenđi pontok együttes vit{jät

megnyitja,Iezfu ja.Szavazásrabocsátjaazalábbihatźtrozati javaslatokat:

Napirend 3.t.. pontja: A Futuľĺstic Management Kft. béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. keľület, Baľoss u. 87. szám a|attl ĺiľeso łinkormányzati tulajdonú nem lakás célrń

helyiségre

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

l.) I.lozzájár,,,lla Budapest VIII., 35726l1lUf helyrajzi szĺámon nyilvantaľtott, Budapest
VIIL keľÍilet, Baľoss u. 87. szźnn a|att elheiyezkedő, 46 m" alapteľĹiletĺi, tires,

<inkormanyzatí tlilajđonú, utcai bejáratű, ťoldszinti helýség bérbeadásĺához határozat|an

időľe' 30 napos felmondással, a Futuľistic Management KÍt. tészére, venđéglátás
(szeszáľusítas nélkiil) tevékenység céIjéra,36.000,. Ft/hó + Áfa béľleti + kdzĹizemi és

ktilön szoLgá|tatási đíjak összegen, az.z.a| a feitétellel, hogy a bérleti szerződés

megkötéséig a tevékenység végzéséhez szĹĺkséges TEAOR kört a cég a tevékenységi

körei kĺĺzé felveteti és eztigazolja.

Felelős: Kisfaiu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatándő : 2015 . ápnlis f4.

2.) a bérleti szeruodésmegkötésének feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában ĺálló nem

lakrís céljara szo|gáió helyiségek bérbeadásanak feltételeĺrőI sző1lő 35/2013. (VI. 20.)

szfun,|Budapest Józsefuĺáľosi onkormĺínyzatirenđe|et 14. $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi

bérleti díjnak megfelelő óvadék megfuetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése alapjĺán

közjegyző előtt egyoldatú kötelezeÍtségváJla|asi nyilatkozat alźĺľasźfi vźtl|alja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 2015. június 30.
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Napirend 3.2. pontja: Don Luciano Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet,
Baross u. t22. szám alatti ĺires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzújtźrul aF,udapest VIIL, 35405l0lV69 belyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
ýIII., Baross u. ĺzz. szźlm a|att elhelyezkeđő, 54 m2 alapterületrĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai fřjldszinti helyiség béľbeađásáhozhatáĺozott iđőre, 2019. đęcembeľ 31.

napjáíg, a Don Luciano Kft. részéľe, vendéglátóipaľi (büfétermékek elkészítése) és

ĺakttrozás (szeszárusítás nélkül) tevékenység céLjtra, 64.800'- Ft/hó * Afa bérleti +
közüzemi és kiilön szo|gźůtatási díjak cisszegen.

Felelős: Kisfalu Kft' Ĺigyvezető igazgatĄa
Hatráľiđő: 2075. áprĹ|is 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szerinti béľleti szętzođés megkcĺtéséľe, melynek
Íbltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jfua szo|gáLő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013' (VI. 20.) szamu Budapest Józsefuáľosi

onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezđése a|apjáĺ3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján közjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettsé gvállď asi nyi latko zat alźir ásźlt v źtlla|ja a l eendő bérl ő.

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

Napirend 3.3. pontja: Bľillar Team Kft. bérbevételi kérelme a Budapest YIII. Hoľváth
M. tér 1'6. szám alatti üres łĺnkormányzatitulajdonú helyiség vonatkozásában

A Varosgazđáikodási és Pénzrigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy:

1.) nem jdrul horuź a Budapest VIII., 35194/0/A/I he|yrajzi számon nyilvántartott, a

Budapest vln., Horuáth M. téľ 16. szám a]att találhatő, 24 ÍIť alaptertiletĘ tires,

önkormányzati hrlajđonú, utcai bejźratű, ftjldszinti nem lakas célú üzlethelyiség
bérbeađásához aBrililar Team Kft. részéľe, az ajěnlratźhan szeĺepiő 25.000,- Ft/hó + Afa
bérleti díjon.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatója
Hatźnđo : 20 | 5 . ápĺilis 24.

2.) houlíjórul aBudapest VIII., 35194ĺ0lN| helyĺajzi számon nýlvantaľtott, a Budapest
vlil., Horváth M. téľ 16. srurĺa|attta|źihatő'24m, alapterĹiletĘ iiľes, önkormányzatl
tulajđonú, utcai bejfuatű, fijldszinti nem lakás célú ĺŁlethelyiség bérbeadásrához

hattrozatlan időre, 30 napos felmondási határidő kikötésével a Brillaľ Team Kft.
tészére' iľoda cé|jaru 28.000,. Ft/hó + Lfa bérleti + közĹizemi és kĺilön szo|gźltatźsi
díjak osszegen.

Feielő s : Kisfalu Kft.. ugyv ezető ígazgatőj a
Hatáľidő: 2015. ápnlis 24.
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3.) a bérleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában á1ló nem
lakás cé\jára szoIgtůő helyiségek bérbeađásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendeiet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezeÍtségvá|Ialási nyilatkozat a|áírását vá,I|alja a leendő
bér1ő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatója
Hatáľidő: 2015. iúnius 30.

Napirend 3.4. pontja: Gastľo-Guard Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. Pľáter u.
34. szám alatti iĺres łinkormányzati fulajdonrĺ helyiség vonatkozásában

A Varosgazdálkodĺísi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1,.) Iĺoulźjdrzl a Budapest VIII.' 35709l0IN7 helyrajzj számon nyilvántartott, Budapest
VIII.' Pľáter u. 34. szám a]aÍt elhelyezkedő, 32 m, alapterĺiletíÍ, üľes, önkoľmiányzati
tulajđonú, utcai és udvaľi bejźtrattal is rendelkező ftjldsánti helyiség bérbeadásĺíhoz
hatźlrozotĹidőre, 2019. december 31. napjáig, a Gastľo-Guard Bt. részére,ru7<tát cé|jáĺa,
19.973,- Ft/hó' + Áfa bérleti + kőnjzemi és kĺil<jn szolgáItatési díjak tisszegen,
amennyiben saját koltségen vállalja a helyiség ľendeltetésszeru használatľa alkalmassá
tételét.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő : 2015. źlprilis 24.

2.) a bérlő a bérleti jogviszony időtaĺama a|att béľbeszámítással nem élhet a
megállapodásban vállalt felújítások tekintetében, tovźtbbá az éůta|a eszkiĺzölt beruhrŁások
ellenétékét az onkormlányzattőI semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti
jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatérlđő: f015. ápri|is 24.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźttoz-at 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötéséľe,
amelynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonábm' aL|ő nem lakás céIjźra szolgáló
helyiségek béľbeađlísanak feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) szźtmí Budapest
Józsefuarosi onkormanyzati rende|et t4. $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan közjegyzó
előtt egyoldďú kötelezettségvét|Ia|őlsi nyilatkozat a|ánásźltval|aIjaa lęenđő bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatéľrdő: 20 1 5. június 30.
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Napiľend 3.5. pontja: Javaslat a Budapest VIn. kerüIet, Rákóczi út 55. szám alatti iiľes,
iinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton
ttirténő bérbeadására

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a^Buđapest VIII., Rákóczi ilt 55. szám alatt elhelyezkedő
34639l0/N4 ktsz-tl, IfS m. alapteľĹiletri, iires önkormanyzati trrlajdonú, utcai bejáratu
floldszinti nem lakás célú tlzlethelyiség bérbeadasara nyilvános egyfoľdulós páIyázat
I<lírásź:ła" a számított béľleti đíjon, azaz 737.600,- Ft/hó összegen. A helyiségre nem
adható be oLyan ajáĺůat, amely a Képviselő-testĺilet f48/20I3. (u. 19.) szźľĺru
hatźxozatźnak 8. pontja szerinti 25%o-os béľleti đíj kategóľiábatartozó, illetve nyilvlĺnos
intemet szolgáltatás (internet kźtvézś, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kff. iigyvezetó igazgatőja
Hataridő : fII 5. ápnlis 24.

2.) a Bizottsźtg felkéľi a Kísfalu Kft-t a páIyáaat a
4712015. (II. 09.) szźmŃ képviselő-testĺileti
lebonyolításara.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő : 20 | 5. źlpnlis 24.

Versenyeztet ési szabá)yzattó| szőIó
hatfuozatban foglďtak szerinti

3.) apźůyźľ;ati felhívást a VersenyeztetésiSzabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Buđapest Fővrĺros Kormlányhivatala VIII. kerĹiletí Hivatala okmanyiĺođájáÍL, valamint a

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Polgármesteń Hivatď hirdetőtáb|źjźn, a
vagyonügyleti megbízott iigyfelfogadásra szolgĺĺló helyiségében (Kisfalu Kft.
telephelyein), a Józsefuáľos címií helyi Iapban, az oĺlkormźnyzat és a vagyonügyleti
megbízott honlapjan, továbbá a Polgáľmesteri Hivatď száĺnfua költségmentes hirdetési
feliileteken történő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítlása éľdekében az egyéb
rendelkezésre alló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 2015. július 31.

Napirend 3.6. pontja: Calapet Kft. béľlő és az ED-RICH Bt. béľleti jog átľuházásľa
vonatkoző kłizłis kéľelme a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. 16. szám alatti
önkormányzati tulajdonú nem lakás célr'i helyiség tekintetében

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsag úgy dönt, hogy

l.) hozzlÍidrul a Calapet Kft. bérlő ĺáltď bérelt, Budapest V[II. keľii|et' 35137ĺ0lN4
helyrajn számon nyilvĺántartott, a Budape^st \TII. keriilet, Szerdahelyi u. 16. szźtm a|att
ta|a|hatő, utcai bejĺáľatu ftjldszinti, t7 m" alapterületrĺ' nem lakás célú helyiség béľleti
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jogának áńruhźzástůloz az ED-RICH Bt. tészére,2019. december 3 1. napjźlig, raktźrozás
cé|jára,L6,293,- Ft/hó + Áfa béľleti +kózíjzemi és külon szo\gá|tatási đíjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezető igazgatója
Hataridő : 2015. ápr1|is 24.

2.) a bérleti szerzodés megkötése elótt az ED-RICH Bú. 6 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő, azazbruÍtő 99.318'- Ft összegri szerződéskiitési díjat köteles megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. junius 30.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szeruódés megkötéséľe,
amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tuIajđonában álló nem lakás céIjara szolgá,Lő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szőLő 35l20I3. (u. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzati rendelet 19. $ (3) bękezdés d) pontja alapjan 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 19. $ (3) bekezđés c) pontja alapjan
közjegyző előtt egyoldalú ktĺtelezettségvttl|a\asi nyilatkozat a|áírtsźú vá|la|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
H:atěttidő: 20 1 5. jrinius 30.

4.) a bérbeadói hozzájarultts abban az esetben lép életbe, ha a bérlęti jogot átvevő ED-RICH
Bt. a jelen hatátozatbarĺ foglaltaknak eleget tesz, az'az, az ővađékot és a szerződéskötési
díjat megfizeti, a bérleti szerzőđést aláĄa és azt egyoldďú kötelezettségvállďó
nyilatkozatta| kiegészíti. Az onkoľmanyzat ezek megtöľténtéig a Ca|apet Kft. bérlőt
ismeľi el bérlőként az érvéĺvben lévő bérleti szerződésben foslalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatója
Hatráľidő: 20 1 5. junius 30.

Napiľend 3.7. pontja: ély béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerüIet, Vajdahunyad u. alatti iiľes önkormányzati tulajdonú pinceszinti
táľolĺó.ľekesz vonatko zásátban

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzójórul a Bvlapest VI[.' Vajdahunyad u. 23. szám alattí 35669l0/N19 hĺsz-ú,
összesen 111 m, alapteľiiletrĺ pinceszinti ľaktrárhelyiségen beltil elhelyezkedő 26.
sorszámú, 4m2 aLaptetiitetíi tarotó-rekesz bérbeađásráhozhatározat|an időľe, 30 napos
felmondási idő .kikötésé'.l, ĽĽ magánszemély ľészére, raktétozős cé|jaru
2.475,- Ft/hó' + Afa bérleti + köziŁemi és kĹilcin szolgláltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatźndo: 201 5. ápĺIis 24.
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2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötéséľe,
amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjaĺa szolgáló
heIyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (u. 20.) számťl Budapest
Józsefvárosi onkormanyzatí rendeLet 14. $ (2) bekezđése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfeleIó óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelós: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuidő: f015. április 24.

3.) az onkormanyzattuLajđonában álló nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l2O13. (u. fO.) szźrn.ő' Budapest Józsefuáľos onkormányzati
ľęndelet |7. $ (5) c) pontja alapjźn eltekint a közjegyző előtti egyolđalú
ktjtelezettsé gvá|Ialő nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Határiđő: 2015. junius 30.

Napiľend 3.8. pontja: bérbevételi kérelme a Budapest vIn. kerüIet,
Baross u.79. szám a|atti tiľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

A Varosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) horzdjdrul a Badapest VIII., 35533l0/N4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
Wil., Baľoss u.79. sztrl alatt elhelyezkedő,44m" ďapterülettí, üľes, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai fijIdszinti helyiség bérbeadásáhozhattlrozottidőre,2019. december 31.

napjaig,ffiľészére,szépségszaIon(szoláľium,míÍkłĺľiim,kozmetika)
céIjára, ło.ooo,- Ft/hó + Áfa bérleti + közĹizemi és kiilön szo\gtitatźsi díjak összegen,
amennyiben a bizottsági döntésről kapott éľtesítést követő 15 napon beltil kiváItja egyéru
váIlal.kozőiigazoLvźnyźltésazthianypótláskéntbenyújtja.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez ďő igazgatőja
IJatźrtđő : 20 1 5 . ápnlís 24.

2.) fe|kén a Kisfalu Kft-t a hatźrozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormĺányzat tulajdonźhan źillő nem lakás céIjtra szolglíIó helýségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuaľosi
onkormlínyzati rendęlet 14' $ (2) bekezdése a|apjan3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áiĺélsěi váilalr1a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu KÍ. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l5. június 30.
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Napirend 3.9. pontja: A Buđapest WII., József krt. 38. szálm alatti fiildszinti,
34883l0/N6 helyrajzi számú, határozat|an időre szóló béľleti joggal terhelt nem lakás
célj ára szoLgá|ő helyiség elidegenítése

A napirend 3.9. pontját kĺiliin táľgyalásľa kikérték.

Viiriis Tamás
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartőZkodás szavazattal a Bizottság az alábbi
hatźr ozatokat eI fo gadta:

Napiľend 3.1. pontja: A Futuľistic Management Kft. béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. keriilet, Baľoss u. 87. szám a|atti iiľes, łĺnkormáłnyzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségľe

39 9 lfĺ |5. (Iv .f 4.) sz. Y ár o s gazđálko dás i és P énzĺi gyi B izo tts á g határ ozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(Iematikai blokkbąn történt a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄaru| a Buđapest YIII., 35726lt|N2 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. keľület, Baľoss u. 87. szttm a|aIt elhelyezkedő' 46 m2 aIapteruletíĺ, tires,
ĺinkormĺínyzati tulajdonú, utcai bejáĺatű, Ířjldszinti helýség bérbeadásráhozhatfuozat|an
időre, 30 napos felmondlíssal, a Futuľistĺc Management Kft. ľészére, venđéglátás
(szeszánsitás nélkül) tevékenység céIjfua,36.000,- Ft/hó + Äfa béľteti + közijzemi és
külön szo(gźůtatźsi díjak összegen, azzaI a feltétellei, hogy a bérleti szerződés
megkötéséig a tevékenység végzéséhez sziikséges TEAOR kört a cég a tevékenységi
kĺjreí ktĺzé felveteti és eztigazo|ja.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvez ető igazgatőja
Hatźnidő : 20 l 5 . ápľ.lis 24.

2.) abérleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkonĺlanyzattu|ajdonáhan iílló nem
Iakas céljára szolgtůő helýségek bérbeadasĺínak feitételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szátmll'Budapest Józsefuiírosi Önkoľmanyzati renđelęt 14. $ (2) bekezdése ďapjrán 3 havi
bérleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvéúIalási nyilatkozat a|áírásźú vá||a|ja a leendő
bértő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźľndó: 201 5. junius 3 0.
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Napirend 3.2. pontja: Don Luciano Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet,
Baross u. Í22. szám a|atti iiľes, łinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

4a0/20Ls. (Iv.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság hatärozata
(|2 igen,0 nem, 0 taľtóz,kodás szzvazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazós.)

AYélrosgazdálkodási és Pénztĺgyí Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájlźrul aBudapest V[Ir., 35405ĺ0lN69 helyrajzi szĺímon nýlvántarĺott, Budapest
VIII., Baľoss u. 122. szźlm alatt elhelyezkedo, 54 m, alapterülehĺ, .ĺires, onkormányzati
tulajđonú, utcai Ítjldszinti helyiség béľbeadásahozLlatź:ĺozott ídőre, 2019. december 31.

napjáig, a Don Luciano KJÍt. részéte, vendéglátóipari (büfétermékek elkészítése) és

ral<tározás (szeszárusítáS nélkĺil) tevékenység cé|jźtra" 64.800'- Ft/hó + Afa bérleti +
közĹĺzemi és külön szolgáltatasi đíjak cĺsszegen.

Fęlelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Hatáľidő: 201 5. ápr1l.is 24.

2.) fe|kéri a Kisfalu Kft-t az 1') pont szerinti béľleti szerződés megkötéséľe, melynek
feltétele, hogy az tnkormányzat tulajđonában álló nem lakás cé|jfua szolgaló helyiségek
bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35/2013. (vI. f0.) szź.ĺĺÍt Budapest Józsefuaĺosi
onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése alapjĺín közjegyzo előtt egyoldďú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aIźúrását vá||úja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvez ető igazgatója
Hataridő: 2015. junius 30.

Napiľend 3.3. pontja: Bľillar Team Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. Hoľváth
M. téľ |'6. szám alatti iiľes önkormányzatitulajdonú helyiség vonatkozásában

401,12015. (Iv.24.) sz.YárosgazdáIkodási és Pénzíigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem,0 taľtózkodäs szavazattzl)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺĺnt hogy:

I.) nem jdrul hozzlź a Budapest VIII., 3519 4/0lNI he|yrajzi számon nyilvántaĺott, a
Budapest vI[., Hoľváth M. tér 16. szám alatt találhatő, 24 m, alapteľtiletiĺ, tiľes,

önkormányzati tulajdonu, utcai bejćnatű, Ířjldszinti nem lakás célú tizlethelýség
bérbeadásahoz a BrÍIlar Team Kft. részére, az ajźnlatźtban szereplő 25.OoO,- Ft/hó + Áfa
bérleti đíjon.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatríridő : 201- 5 . äpri|is 24.

2.) hozzójdrul aBudapest VIil., 35I94/0/N|' helyĺajzi számon nyilvantaľtott, a Budapest
VIII., Hoľváth M. téľ 16. sztlm a|aÍt talrá'l-hatő,24 m" alapteriiletiĺ, ĺiľes, onkormányzati
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tulajdonú, utcai bejfuatí, foidszinti nem lakás célú tizlethelyiség bérbeađásához
hattlrozatlan időre, 30 napos felmondási hataľidő kikötésével a Brillaľ Team Kft.
részére, iľoda cé|jára,28.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + közilzemi és ktĺl<ĺn szolgáltatasi
díjak összegen.

Felelős: Ifisfalu l(ft. ügyvezeÍő igazgatőja
Határido: 2015. ápnlís f4.

3.) a bérleti szeruódés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat flilajdonában á1ló nem
|akás céljźta szo|gźl,ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. ryI. 20.)
számú Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán

közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvái|alási nyilatkozat aláiráséú, válla|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatőja
Hatariđő: 2015. junius 30.

Napiľend 3.4. pontja: Gastľo-Guard Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VI[I. Práteľ u.
34. szátm alafti üľes łinkoľmányzati tu|ajdonú helyiség vonatkozásában

40212015. (Ív.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bloklłban tortént a szavazĺźs.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

7.) hozzdjóral a Budapest YIII., 35709/0lN7 helyrajĄ számon nýlvrántaľtott, Budapest
vlil., Pľáteľ u. 34. szám alatt elhelyezkeđó,32m, alapterÍiletű, iires, önkormányzati
trrlajdonú, utcai és udvari bejźratta| is rendelkező ftildszinti helýség bérbeadáséůloz
hatfuozott időre, 2019. december 31. napjáig, a Gastľo-Guard Bt. részśre, raktaĺ cé|jźtta,

tg.g73,- Ft/hó + ĺfa béľleti .{- közĹizemi és kĹil<ĺn szolgáItatÁsi díjak összegen,
amennýben saját költségen vállalja a helyiség rendeltetésszeru hasznáIatra ďka]massá
tételét.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. étpnlris 24.

2.) a bérlő a bérleti jogviszony időtaĺama a|att bérbeszámítással nem élhet a
megállapodĺísban vállďt felujítások tekintetében 

' 
tovétbbá az á/J.tala eszközöllt beľuhazások

ellenértékét az onkormányzattól semmilyen jogcímen nem követeiheti a bérleti
jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hattlriđő : 20L5. źtprilis 24.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a batźtrozat 1.) és 2.) pontja szeľinti bérleti szerzódés megkötésére,

amelynek feltétele, hogy az onkormrínyzat hrlajdonábarĺ áIIő nem lakás cé|jfua szolgá|ő
helýségek bérbęadásának feltételeiről szóIő 35120ĺ3. (VI. 20.) számu Budapest
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Józsefuarosi onkormányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvźů|a|ási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügvvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. junius 30.

Napiľend 3.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi |ĺt 55. szám alatti ĺires,
önkormányzati tulajdonú nem lakás célrł helyiség nyilvános egyfordulós pá|yázaton
töľténő bérbeadására

40312015. (IY.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkođás szavazttta|)
(ľematikai bloŁ]cban tortént a szavazás.)

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, a Buđapest VIII.' Rákóczi ut 55. szám alatt elhelyezkedő
34639/OlN4 hrsz-ú, 125 fił alapteľületíí, tires önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú
ťoldszinti nem lakás célú ĺizlethelyiség béľbeadásáľa nyilvános egyfordulós pźůyäzat
kiírásara, a számitott bérleti díjon, azaz 737.600,- Ft/hó összegen. A helyiségrę nem
adható be olyan ajáriat, amely a Képviselő-testiilet 248lf073. (VI. 19.) számú
határozaténak 8. pontja szerinti 25%o-os bérleti díj kďegóriábatartoző, illetve nyilvaľros
internet szolgáltatás (internet kźwéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felęlős: Kisfďu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatłáridő : 20 15 . áptl|is f4'

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu K-ft-t a palyazat a Veľsenyeztetési szabá|yzatról szóló
47/2015. (II. 09.) szźlmú képviselő-testtileti hatfuozatban foglďtak szerinti
lebonyolításáľa'

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezető ígazgatója
Határidő : 2015. źtpnlis 24.

3.) apá|yázati felhívast a Versenyeztetési Szabźiyzat 1l. pontjában foglďtaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormanyhivata|aVlll' keriĺleti Hivatďa okmanyirodtljaĺ, valamint a
Budapest Fővaros VIII. keľtilet Jőzsefváĺosi Polgármesteri Hivatď hiľdetőtáb|ájźn, a
vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadasra szolgá|ő helyiségében (Kisfalu Kft.
tetephelyein), a lózsefuáĺos címiĺ helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti
megbízott honlapján, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal szźtmźra költségmentes hirdetési
felÍileteken történő megjelentetés szélesebb körii biztosítasa éľdekében az egyéb
rendelkezésre álló intemetes hiĺdetési portálokon kell kozzétenni.

Felelős : Kisfalu Kft . ü5wez ető igazgatőja
Hattnđő: 20 15. július 3 1.
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Napirend 3.6. pontja: Calapet Kft. bérlő és az ED-RICH Bt. bérleti jog átruházásra
vonatkozó kłiztis kérelme a Budapest VIII. keľĹilet, Szerdahelyi u. ĺ.6. szám a|atti
önkoľmányzati tulajdonri nem lakás célri helyiség tekintetében

404/2015. (W.24.) sz. Városgazđálkodásí és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(!2 igen,0 nem, 0 taľtőzkodá,s szzvazatta|)
(ľematikai blokkban tt)rtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul a Calapet Kft. bérlő által bérelt, Budapest VIII. kerület, 35I37l0lN4
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIil. keľĺilet, Szerdahelyi u. 1.6. száľĺl a|aÍt

ta|álhatő, utcai bejaĺatu földszinti, |7 m, ďapterületú' nęm iakás célú helyiség bérleti
joganak źtn:hźzásźłloz az ED.RICH Bt. részére,2019. december 31. napjźlig, raktrározás

cé|jaru.16.293,- Ft/hó + Áfa béľleti .r köziizemi és kÍitön szolgéitatási díjak osszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatója
Hatrĺridő: 20|5. ápnlĺs 24.

2.) a bérleti szerződés megkötése e|őtĹ az ED-RICH Bt. 6 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő, azazbruttő 99.318,- Ft osszegű szerződésktĺtési díjat köteles megÍizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 20l5. június 30.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźnozat 1.) pontja szeľinti béĺlęti szeruőđés megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tutajđonában álló nem lakás cé|jźna szolgźt\ő

helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (W. 20.) számú Budapest

Józsefuarosi onkormanyzati renđelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 19' $ (3) bekezdés c) pontja aĺapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötetezettségvtllaLĺási nyilatkozat alělírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. június 30.

4.) a bérbeađói hozrajarv|as abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő ED-RICH
Bt. a jelen hatźlrozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötési
díjat megfizeti, a béľleti szerződést alalĺja és azt egyo|dďú ktĺtelezettségvállďó
nyilatkozattď kiegészíti. ez onkormtnyzat ezek megtörténtéig a Ca|apet Kft. bérlőt
ismeri el bérlőként az éwényben lévő béľleti szerződésben foglďt feltételęk szeľint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatariđő: 2015. jtlnius 30.
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Napirenđ 3.7. pontja: agánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
alatti üres tinkoľmányzati tulajdonú pinceszintikeriilet, Vajdahunyad u. 23. szám

tá ľoló -rekesz vo n atko zásálb an

405/2015. (Iv.f4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.1

A Vaľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) houájdrul a B,l!|apest VĺII., Vajdahunyad u. 23. szttm a|attí 35669l0/NI9 hĺsz-ú,
<isszesen 111 m, alapteľĹiletű pinceszinti ľaktaľhelyiségen belül elhelyezkedő 26.
soľszámú, 4 m" alapteriiletiĺ tíroló-rekesz bérbeadásához hatfuozatLan időre, 30 napos
felmondásiiđokikätésé,,"l,Tmagánszemélyrészére,ral<tźrozźlscéljára
2.475,- Ft/hó + Afa bérleti +kozuzemi és külön szo|gźitatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 2015. ápri|is 24.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hattrozat 1.) pontja szerinti bérleti szeruőđés megkĺitésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonábarl áILő nem lakás céIjaru szolgá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/201-3. (u. f0.) számú Budapest
Józsefuárosi onkormanyzati rende|et 74. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetésétvtů|aIja a leendő bériő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. áprl|is 24.

3.) az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljaľa szolrgál,ő helyiségek béľbeadásanak
fettételeiről sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szźmű Buđapest Józsefuiáľos onkormĺányzati
rendeiet 17. $' (5) c) pontja alapjźn eltekint a közjegyző előtti egyoldďú
kötelezettség:lá||aIőnyíIatkozatmegtételétől.

Feleiős: Kisfalu Kft. iĺgyvezető igazgatőja
Hatátidő: 20 l 5. június 30.

Napirend 3.8. pontja,i-béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Baross u.79. szám a|atti ĺires, önkoľmányzati tulajdonrú nem lakás célú helyiségľe

40612015. (W.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ2 igen' 0 nem,0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban ttjrtént a szavazós.)

AYárosgazdálkodĺási és PénzÍigyi Bizottság rigy dönt, hogy

l.) hozzlźjdrul a Badapest VI[., 35533l0/N4 he|yrajzi szĺmon nyilvĺántaľtott, Budapest
VIII., Baľoss u.79. szźnn a|att elhelyezkedő,44m2 alapteriiletiĺ, iiÍes, önkormányzati
tulajdonú, utcai ftjldszinti helyiség bérbeadásáhozbatfuozoÍÍ ídőre,20L9. december 31.
nups^e,_'eszere|szépségszalon(szolárium,műkiiľiim,kozmetĺka)

J.
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céÍjára,40.000'- Ft/hó + Afa bérleti * k<ĺzüzemi és külön szo|gá|tatási díjak ĺĺsszegen,
amennyiben abizottsági döntésről kapott értesítést kovető 15 napon belĹil kiváltja egyéni
vál l aI kozó i igazo|v ány át és azt hi ányp ótl ásként b enyirj tj a.

Felelŕĺs: Kisfalrr Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hataĺidő : 20l 5. áprl|is f4.

f.) tblkéri a Kistälu l(Ít-t a hatÄrozat szerinti bérleti szerzödés megkötésére, amelynek
feltétele' hogy az onkormanyzat tulajdonában álIó nem lakás céljara szoIgźůő helyiségek
bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szźtmű Budapest Józsefuaľosi
ÖnkormányzatiĺendęLet 14. $ (2)bekezđése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a i7. $ (4) bekezdése ďapján kozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat alźtírását vá||alja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2015. junius 30.

Napirend 3.9. pontja: A Budapest VIII., József kľt. 38. szám alattl ÍiildszĺntÍ'
34883l0ĺN6 helyrajzi számú, határozat|an időľe szĺílĺó béľleti joggal teľhelt nem lakás
céljáľa szolgálĺí helyiség elidegenítése

Viiľiĺs Tamás
A vítát megnyitją megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az a benyomtsa az események áttekintésę nyomán, báÍ érti,hogy az ügyfél nehezen szerezte
meg a hitelt eľre az ingat|aĺlvásaľlásrą de nem igazźn trínik úgy, mintha kiilön<isebben
komolyan venné az onkormźrlyzatot, mint partneľt. Ráadasul alapvetően egy piacképes, jó
ingatlaĺľól van szó, melynek értékesítése egytitalźn nem feltétleniil önkormźnyzati éľdek,
mivel a bérleti đíj bevétel is jelentős belőle. Ó ismegszavaztaugyan a sĺirgősségét a napirendi
javaslat elfogađrĺsával, de mégis mi indokolja azt' hogy tegnapelőtt benýjtotta a Rehab
Medica a legújabb igénylését, és a Bizottság sĺiľgősségge|tárgya|ja? Számfuanemmeggyőző
sem a vevő leendő jó tulajdonosi hozzaźtl|asa ebben a kérdésben' sem pedig az, hogy az
onkormlínyzatnak érdekébęn áll ezt az ingatlant értékesíteni, ha egyszer jelentős béľleti
bevételt is termel, és valószíntileg fog is, barki is lesz a|akója.

Yiiľös Tamás
Válaszadásra megadja aszőt a Kisfalu Kft. képviselőjének.

Nováczki EleonĺĎľa
Az előteqesztés azért került stirgősséggel a BizottsĘ eIé, meľt a kérelmező egyhetes
hitelígérvényt kapott a banktól, és ha az onkormanyzat később dĺ!nt, akkor esélye sincs aľrą
hogy befolyó bevétellel számoljon. Amennyiben az onkorľnrányzat nem kívrínj a e|adnt a
helyiséget ennyi előzrnény utan, az az ó döntése. Ha hozzźĄáĺu| az elidegenítéshez, akkor
pedig várhatóan a bevétel most vďóban be fog folyni, raadásul a hitelígérvény rövid tartana
miaÍI e|ég gyorsan. Másfelől abban az esetben, amikor mĺáľ elég alacsony egy házban az
onkormányzat tulajdoni hĺányada, a Kisfalu Kft. nem javasolja fenĺrtartani azt, Ebben a
házbanT đb a\betétvan az onkormanyzattu|ajdonźhan' ezśrt javasoljak az értékesítését.
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Vłirös Tamás
Egyébiránt a pérrztigyi kimutatás az e|őte4esńés részét képezi, azt źi lehet futni, és akkoľ
ta|źn a számok önmagukéĺt beszélnek. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Mivel azutőbbí néhány hónapban e|égnagy pörgés indult el az ingatlanpiacon' azt gondolja'
a forgalomképes ingatlanok éľtékesítésével ki kellene várni, mi lesz ermek a vége, nem
érdęmes ezt akoriĺt melletti, nagy alapterületti helyiséget eladni.

Viiľtis Tamás
Nem a konkrét előterjesztésre nénĺe jő megoldásnak |tńja, azonban úgy véli, egy
önkormányzatnak nincs arľa lehętősége, hogy ingatIanpiaci trendeket követve évről-évľe a
költségvetését eszerint tewezze meg. Másfelől ki kell jelölni, és vaĺrnak is olyan stratégiai
pontok, alno| az elidegenítéssel nem é1 az tnkormtĺnyzat, de ez nincs köZtük. Tovźhbá an. is
vizsgálni kell mindeközben,hogy melyik a|eggazdaságosabb, legbiztonságosabb megoldás az
onkormányzat szttmtra. Etképzelhető, amit Jakabfy Tamas képviselő mond, hogy adott

esetben egy-két évet vámak és feltéve, hogy ugyanúgy fernáll a bérlő vételi szándéką
ugyanazokoĺ az őłakon' abban az esetben rea\izźihat az Önkormtnyzat nyereséget. De ez egy

vélelem, e,'ĺe a|apozni egy döntést sokkal kockazatosabb, mint jelen pillanatban egy
pénztigyileg végiggondolt ö'sszeg mentén döntést hozni. Mert most itt đĺjntenie kell a
Bizottságnak arról, hogy melyik a megfelelőbb. Az elhangzott javaslat egy fejes a mélybe,
senki sem tuđja garantátni, hogy iĺgy |esz, lehet csökkenés, lehet növekedés, most éppen az
utóbbi tendenciák mutatkoznak. Tekintetbe kell venni azingatlan speciális he|yzetét is, hisz
főleg a lakáspiacról volt szó az ę|múIt időszakban egyébként és nem is feltétlentil a helyiség
aÍakról. Mivel nincs gaľancią adott esetben egy számok alapjtn abszolút reálisnak tękinthető
megoldástól elállni nem biztos, hogy a legmegfelelőbb magataľtás. Megađja a szőt Komássy
Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megköszĺini Vörös Tamás ülésvezető elnöknek, hogy felhívta a Íigyelmét az előterjesztésbęn

szerepló pénzügyi összesítésre. Valóban, az tökéletesen ďátámasztja azt, hogy a bér|o a
kcivetkező 10 évben a 64 míllió Ft-ot akkor is kifizeti az onkormźnyzatnak, ha beľlő maľad.

Egyébirźnt ęz egy József kľt. 38. szźlm alattí, tęhát belvĺáľosi, abszohit piacképes ingatlan,
melyet a kö'zös költség kiilönbözetért, mint többletbevételéľt javasol az előterjesztó e|adĺĺ
úgy, hogy valószíniísíthďoęn az íngatlanľa felvett je|zét|oýitelből finanszíľozza a vevő a
vásarlást. Innentől kezđve ez a vevő ńszérol semmi más, mint közöl|séges jő uzlet' az

onkorrnányzatnak pedig nem kimondottan szolgáLja az érdekét. o egyáItalźn nem

ingatlanpiaci szakértő, de nagyon soká tartana ótmeggyózl;lń anól, hogy egy belvarosi, ilyen
kďibęní ingatlarr a belátható jövőben veszíteni fog az értékéből. Marpedig ez egy jő ingatlan,
véleménye szerint az onkormźnyzatnak nem érdeke az &tékesitése. Teljesen racionáIisan

tudja tulajdonosként hasznosítani és ugyanazt a bevétęlt megtennelni, mintha eladja.

Vtiľłis Tamás
Véletlentĺl se szerette volna aü. aképzetet kelteni, hogy ő csökkenő tenđenciát lát a jövőben,

csupán azt mondja, hogy nem lehet tudni, milyen fuźnyba fog elíndulni. Függetleniil attól,

hogy a belvĺáĺosban az ingat|aná,rak hogyan alakulnak, meg vďóban jobban lehet kereskedni,

de ilyen ďapon nem lehet döntést hoznl, Aĺľa is felhívná a figyelmet, hogy a forgalmi éľték

étékncivelő beruhazássď csökkentett éľtéke 10 év múlva egészen mást fog jelenteni. Tehźú,
ha úgy nézik, hogy itt pl. egy 10 évre inflációkövető bérleti díjjal szamolva jött ki egy hason]ó

összeg, mint amit most jelenleg megkap az onkormźnyzat, ęzt Í0 év múlva kamatos kamattď
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számo|va ugya1az\enne az eľedménye. Egészen más éľtéket fog mutatni,az onkormtnyzat
javára, tehát akkor lesz differencia. Azért azt is megkérdezné Komássy Akos képviselőtől,
vajon tudja-e gaľantálni, hogy 10 éven keresztüL ez a béľlő itt marad, és nem néz más

lehetőség utan. És vajon a kovetkező bérIő mennyit fizet? Nyilvan a jövőbe senki nem lát, a
jeteniegi adatok a|apjtn kell kalkutálni. Függettenül az ingatlan elhelyezkeđésétől a számok

azt mutatják, hogy jelen pillanatban az Önkormźnyzat jóI jtr ęzzel az tizlettel gazdálkodasi

szempontbóI. Masrészről, amint a Kisfalu Kft. képviselője elmondta, az egész ingatlan olyan,

ahol nem jelentős az önkormányzati tulajdon, tehát alapvetően azza\ a céllal is összefugg az

e|őteľjesztés, hogy megpróbáljak homogenizálni az önkormányzati ingatlanállomanyt.

Megadj a a szőt Pálovic s LászIó bizottsági tagnak.

Pálovics Lász|ő
A maga részétó| még egyet is tudna érteni azzal, hogy az önkormźnyzati vagyont minél
inkább ónzzék meg. o sem érzi, hogy ezeket az ingat|alokat feltétlenül eI keli ađni, de ezt

egy önkormźnyzati ingatlanstľatégia keretein belül lehetne megbeszélni, nem pedig bizottsági

<jt|etelés útjrán. Másfe!őI ez az ügy nagyon régőtahúzódik, és amikor korábban rigy szerepelt a

Bizottság előtt, hogy még 10 %o engedméný is kapott ez a vevő, nem emlékszlk rá, hogy
'ekkora vitát gerjesztett volna. Tehát arľrak iđején ezt olcsóbban értékęsítették volną ha

emiékezete nem csal.

Viiriis Tamás
Ań'hiszi,jóI emlékszik Palovícs Ltsz|ő. További kérdések, hozzźszőIások nincsenek, avjĺtát

|ez'arja'Szavazásrabocsátjaazalrźbbihatfu ozati javaslatot:

AYźrosgazdlílkođási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzajaľul az ingat\arl-nyilvantaľtásban a 34883l0lV6 helyľajzi számon nyilvántaľtott,

természetben a Budapest VIII., József kÍt. 38. szám a|atti ftjldszinti, 352m" alapteľületÍĺ

iĺgat|anravonatkozó ęladási ajétt7atbérIo részére történő megkĹildéséhez, avételráĺn*, M
ekesaitt foľgalmi értékbecslés, valamint a 32/2013. (VIL 15.) szźlmű önkoľm:ányzati

ĺendelet aLapjarl a foľgďmi érték 100 oÁ-ětban, azaz 64.260.000,- Ft összegben töľténő

ktĺziése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetć5 igazgatőja
Határidő: 2015. źrynlis 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźxozat szeľinti elađási aján7at kiktĺldéséľe és az adásvételí

szetzo dés megkoté séľe.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 20 1 5. május 20.

Viiriis Tamás
Meg:íllapítj a,hogy 8 igen, 3 nem, 1 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alátbbihatfuozatot

elfogadta:
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407lf015. (Iv.24.) sz. Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(8 igen,3 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozztĄáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a 34883/0lN6 he|yrĄzi számon nyilvántaľtott,

természetben a Budapest VIII., József krt. 38. szÁm a|atti ftjldszinti, 352m" ďapterületű

ilrgatlama vonatkozó eladási ajźnĺratbórlő részére történő megküldéséhez, avéteÍátnak, az

elkésztilt forgalmi éľtékbecslés, valamint a 3flf0l3. (vII. 15.) sziímú önkormányzati

rendelet a\apján a foĺgalmi éľték i00 oÁ-ćtban, azaz 64.260.000,- Ft összegben t<jrténő

kcjzlése mellett.

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2015. áprĺ|is 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a batźttozat szerinti
szeľ ző đés megkötéséľe.

Felelős: Kísfďu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2015. május 20.

eladási aitnlat kikÍilđéséľe és az ađásvételí

Vörös Tamás
Megköszönve a jelenlévők munkáját, abizoĹÍságiülést 10 őraÍ5 perckor bezćxja.

K. m. f.
I
I

lG-\
Támás )

AZ Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Varosgazdalkodĺási és Pénnlgyi
Bizottság2OI5.ápríIisZ4-eiĺiléséne|harĺgzoÍtakathitelesentanúsítja.
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Bizottság alelnöke BizoĹlsźry ďelnöke

ś.ĺĺ- q^A
Bodnar Gabriella

Szervezési és Képviselői

A jegyzffinyv$ ké,9zÍfpttfk a Szepeę$és Képviselői Irođa
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. jelenléti ív, meghívó, előterjesztések
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