
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefu áľosi onkoľmányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Készüit:

JEGYZOKONYV

A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság 20!5. március 30.án (hétfő)

13.00 óľai kezdeffel a Józsefuĺárosi Polgríľmesteń Hivatal III. emelet 300-as
termében megtartott l.ĺ.. rendes Ĺiléséről

Levezető elniik:

Jelenlévő bizottsági tagok:

Soós Gyöľgy

Vörös Tamás
Dudás Istvan Józsefrré
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi Ida Anna
Kocsis Attila
Hélisz György
Major Zo|tźn
Pálovics Lźsz|ő
oszi Éva
Borsos Gábor

Komĺássy Zsolt Ákos
Jakabfy Tamás
Pintér Attila

Hiányzĺík:

Jelenlévő meghívottak: I)anada-Rĺmán F,dina jegłző, dľ. Kovács Gabľĺella aljegłző, dr.
Balla Katalin a Jeglzői Kabinet vezetője, dľ. Vĺtályos Fanny a Poĺgdrmesteri Kąbinet
vezető-helyettese, dr. Dabasi Anita önkormónyzati Jőtanácsadó, Páris Gyuláné a Pénzügli
Ügłosztdly vezetője, Pénzes Ath|a a Gązdólladńsi Ügłosztdĺy vezetője, dr. Hencz Adľienn
a Gązdólkodósi Ug,,osztóly vezető-helyettese, dr. Galambos Eszteľ a Jogi Irodą vezetője,

Bodnáľ Gabriella a Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Szép Péter a Polgármesteri
Kabinet referense, Teszársz Káľoly tanócsadó, dr. Juhaľos Róbert tąnácsadó, Csete
Z,ottán a Rév8 Zrt. mb. cłźgvezetője, Kovács Barbara a Józsefvórost KözÓsségi Háząk
Nonprofit Kft. ügnezető igazgatója, dľ. PestÍ [vett a Kisfalu Ęft. ugľezető tgazgatója, dr.
Palotai Péter a Kisfalu Ęft. operatív vezetője, Nováczki Eleonóľa a Ktsfalu ĘfĹ
divízióvezetője, Dr. Giiľcsłis Mĺínika a Kisfalu Kft. irodavezetője, Mlarkő Tímea a Kisfalu
Ęft. irodavezetője



Soĺós György
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 11. rendes ülésén. Megállapítją hogy aBizottság72
fővel hatáĺozatképes. Ismerteti a napirendet, majd szavazásta bocsátja az a|źtbbi napirendi
javaslatot:

Napirend

1. Beszeľzések
(ír ásb eli előterj e sztés)

1. Javaslat a Corvin Sétány Progľam geođéziai szolgáltatások táľgyában kiírt beszerzési
elj aľás eredményének megállapítástra
Előterjesztő: Csete Zoltdn _ a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

2.Kőzbeszeľzések
(írásb eli előterj esztés)

t. Javaslat ,,Vállďkozási szeruőďés keľetében útépítés és iskolaépiilet |tbazati
vizszigetetés munkáJatok elvégzése'' táľgyú közbeszeĺzési eljaĺás megindításaľa -
ELOTERJE SZT O VTSSZAVONTA
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Vdrodejlesztési és Főépítészi ÜgłosztáIy
vezetője

3. Gazdálkodási Ügyo sztály
Előteľj esztő : P énze s Attila - ügłosztályvezető
(írósb eli előterj e sztés)

1.

2.
3.

4.

5.

Tulajdonosi hozzájaĺu|ás a Budapest, VilI. kerĹilet Tolnai Lajos utcában tervęzetĺ
kisnyomásúgánezetéképítéséhezfióľxrzgEsÍTÉs)
KözterĹĺlet- hasznőůati kérelmek elbírálása ę oľl<ś'ztEsÍTÉS)
A Józsefuaĺosi Közösség: HáZak Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatěsi szerződés
móđosítĺása és a2O1'5, évi iizleti terv módosítása (PoTI(ÉzBEsÍTÉs)
A Józsefuarosi Közösségi Hrízak Nonprofit Kft. 2014. évi méľlegbeszźlmo|őja

eorrcÉznEsÍTÉs)
EI őt erj e s zt ő : Kov óc s B ar b aľ a _ ügm ez et ő i gaz g at ó
A JóHír Józsefvarosi Médią Rendezvény és Gďéľia Központ Nonprofit Kft. 2014. évi
mérlegbeszámolója @óTxÉznrsÍľrs;
EI őterj e sztő : Kovóc s Barb ara - ügnezető i gazgat ó

4. Kĺsfalu Kft.
EI ő terj e s z tő : Kov ác s ott ó --'v agl o ngazdálka dás i i gaz gató
(ír as b e l i el ő te rj e s zt é s)

1. Lakás eiidegenítésével kapcsolatos vételar és eladasi ajánlatjóvahagyása(s db)
2. A Budapest VIII., József kijťtlt 47. szám a|atti,36697/0/N13 he|yĺajzi szálmű,

hatfuozott időre szóló bérleti joggď teľhelt iľođa helyiség elidegenítése

l

':l



Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadásara (3 db)
A PATRONUS Rendezvényszervező Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a
Budapest VIII. kerület, Baross u. Íf2. szttm alattí tires' önkormźnyzati tulajdonú nem
lakás célú helyiségre

5. Kaszaritzky Anna egyéni vá||alkoző bérbevéteIi kérelme a Budapest VIII. keríilet,
Német u. 10. szám ďatti üres, önkormányzaĺ.i Ĺulajdonťr nem lakas célú helyiségľe

6. LALIBEN K-ft. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. kerület, Üll0i ĺt 54-56. sztm
alatti önkormányzati tuląidonú nem lakás céIú helyiségekľe

magánszemély, vďami''t 

- 

magánszeméIy
bérbevételi kérelme a Budapest VI[., II. Janos Pal pźpa t& L7, szétm ďatti üres
önkormanyzati tulaj đonú helyiség vonatkozásában

8. 

- 

vďamint 

-bérbevételi 

kérelme a Budapest VIII. kerület,
Karácsony Sándor u.14. sztm ďatti tires önkormányzati tulajdonú helyiségre

9. AGAOGLU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baľoss u. 1'07 ' szám ďatti tiľes
önkormányzati tulajdonú
póľxÉznEsÍTÉs)

5. Egyebek
(íľ ósb eli e lőteľj es zté s)

helyiség vonatkozasában 1sÜncossÉc,

i. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. Pľogramďappď kapcsolatos döntés
e|ťo gađásár a (P o TKÉZBEsÍTÉ s)
Előterjesztő: dľ. Vitólyos Fanny - a Polgdrmesteri Kabinet vezető-helyettese

Soĺís Gyiiľry
MegáIlapítj a' hogy |2 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatÍď a Bizotts ág az a|ábbi napirenđet
elfogadta:

266ĺ201,5. GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattz|)

A Vĺíľosgazdálkodĺási és Pénzĺ.igyi Bizottság aza|źtbbinapirendet fogađja el:

Napiľend:

I.. Beszeľzések
(ír ó s b e I i el őte rj e s zt é s)

1. Javaslat a Corvin sétany Pľogľam geodézíai szoIgéltatások üárgyában kiírt beszeľzesi
elj rárás eredményének me gőilapításátr a
Előterjesztő: Csete Zoltón_ a Rév? Zrt. mb' cégvezetője

a
J.

4.



2. G azdá|kodási Ügyosztály
EI ő t erj e s ztő : P énz e s Att ila _ ügyo s ztályv ezet ő
(ír ás b eli előterj e szt é s)

1. Tulajdonosi hozztĄźrulás a Budapest, VIII. kerĹilet Tolnai Lajos utcábarĺ tervezett
kisnyomású gázvezeték építéséhez (POTKEZBESITES),

2. KözterĹilet-hasznáIati kérelmek elbíľálása (POTKEZBESITES)
3. A Jőzsęfvfuosi KözösségiHázak NonproÍit Kft-ve] kötĺ'tt kozszolgá|tatási szerzödés

módosítása és a 2015. évi tizleti terv módosítása (POTKEZBESITES)
4. A Józsefuárosi Kozösségi Hazak Nonprofit Kft. 20|4. évi mérIegbeszamolója

GoTKÉZBESÍTÉS)
EI ő t erj e s zt ő : Kov ác s B arb ar a _ ügyl ez et ő i gaz gat ó

5. A JóHíľ Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. 2014. évi
mérlegbeszĺmolója póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Barbara _ tig1nezető igazgató

3. Kisfalu Kft.
Előterj e s ztő : Kov ács ott ó _vagłongazdóIko dás i igaz gató
(íľ ás b eli eI őterj e szté s)

Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételar és eladási ajánIat jővźlhagyása(s db)
A Buđapest VIII', József körűt 47. szttm a|alti, 36697/0/N13 he|ytĄzi számú,
hatźtozoít időľe szóló béľleti joggď teľhelt iľođa helyiség elidegenítése
Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadásĺára (3 db)
A PATRONUS Rendenényszervező Kft. béľbevéteIi és bérbeszámítasi kérelme a
Budapest VItrI. keriilet, Baross u. I22, szálm alattí iires, önkoľményzati tulajdonú nem
lakás céIli helyiségre
Kaszaĺĺtzky Anna egyéni váĺ|alkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet,
Német u. 10. szám ďatti ĺiľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lakĺás célú helyiségĺe
LALIBEN Kft' bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. keriilet, Ülloi tÍ 54-56. szźlłtl

1.

2.

a
J.

4.

5.

i tulajdonú nem lakás célú helyiségekre

E'"ug źnszemé|y,,,ďu.i''t-l magénszeméIy
bérbevételi kérelme a Budapest VIII., il. Janos Prá] pźtpa tér 17. szźm ďatti iiľes
önkoľmányzati fulajdonú helyiség vonatkozásában

8. 

-vďamint|]érbevételi 

kérelme a Budapest VIII. kerĹilet,
Karácsony Sáĺrdor u. 14. sz'álĺl ďatti tires önkomlányzati tulajdonú helyiségre

9. AGAOGLU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baľoss u. 107. szám alatti iires
örlkormámyzatl ' tulajđonú helyiség vonatkozásában (SURGOSSÉG,
POTKEZBESITES)

4. Egyebek
(ír ás b eI i el őte rj e s zt é s )

1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. Programalappal kapcsolatos döntés

elfo gadásaľ a ąľ orĺ<ÉzB ES ÍTÉ S )
Előteľjesztő: dr. Vitályos Fanny _ a Polgármesteri Kąbinet vezető-helyettese



1. Beszerzések
(írdsb eli eĺőterj esztés)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Coruin Sétány Program geodéziai szolgáltatások
tárgy á.J:an kiíľt beszeľzési eljáľás eľedményénck megállapítására
Előterjesztő: Csete Zoltán _ a Rév? Zrt. mb. cĺágvezetője

Soós Gytirgy
A vitát megnyitją megaďjaaszőt Hélísz György bizottsági tagnak.

Hélisz Gyiirgy
A vállalkozási szerzőđés 3. oldďán a 6.1. pontban szerepel a késedelmes teljesítés. ott az
olvasható, hogy: ,,a kźsedelmi katbér mértéke eseti megrendelés esetén nettó 2 9á,,. Nem utaI
arra, hogy ez 1' nap,1 hét, vagy 30 nap után értendő, vélhetóen 1 napra vonatkozik. Másfelől
csak eseti megľendelésľől szól, holott a teljes szerzőďéste is kell vonatkoznia. Tehát az ,,eseti
me gr ende l é s,'-t kéri törölni.

Soĺís Gyiĺrgy
Válaszadásľa megadj a a szőt az előteľj es ńőnek.

Csete Zo|tźn
A kötbéľľe vonatkozó részt javítja. A második észrevételt illetőęn azonbantudni kell, hogy itt
csak eseti megľendelésekrőI van szó. Azaz nincs a teljes szerződésnek teljesítése, csak
keretmegáliapodásban rögzitett eseti megrendelések vannak.

Soós György
Tehát a kötbér mértéke f%o / nap. Megadja aszótBoľsos Gáboľ bizottsági tagnak.

Boľsos Gáboľ
Az előterjesztésben szeľepel ew olyan megfogalmazas, hogy az összességében
legelőnyösebb, legkedvezőbb ajźnlat kerül elfogadásrą míg a mellékletekbőlkideľĺ.il, hogy a
legalacsonyabb ajrínlat az elťogadás kritériuma, és tulajdonképpen a pontozás is ezt tükrözi.
Jő| éÍti,hogy kizáĺőIagaz aj:ánlott összegek képezték a dĺintés a|apját? Mert az összességében
legelőnyösebb ajánlat lehetne a mrĺsođik helyre sorolt, nagyobb cégnek tűnő FTV Geodéziai
Zrt. 6.000 Ft-tal dľágább ajénlata. Adott esetben referenciĺák szintjén elképzelhető, hogy
kedvezőbb, vagy megbízhatőbb teljesítést feltételez a nyertes, egyszemélyes fiĺldmérő
közkereseti táľsaságnál. KizarőIag az ĺĺr đöntött, és az egyebek, úgymint referenciĺík, cégmuĺt
nem?

Soós Gyöľry
Y źiaszadásra megadj a a szőt az előterjesztőnek.

Csete Zoltán
Egyéb szempontot nem vizsgáltak, csupiín azáĺat.

Soĺís Gytiľgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitźtt lezéĄa. Szavazásra bocsátja az alábbi haÍéĺozatl
javaslatot:



A.Yátosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság a,,Józsefuáros' Corvin Sétany Progľam geodéziai
szolgáltatás,, tźĺtgyil, közbeszerzési étékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1. a) a Bácsi Mémökiroda Kft. (székhely: 1118 Budapest, Víllaný út 55-56.) az Andanko
Stúdió Kft. (székhely: 1181 Buđapest, Nyeľges u. 19.), az FTV Zrt. (széIłhely: I09f
Budapest, Knézich u. 12.), a Varosrenđezési Kkt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13.)

ajánlattevők ajźnlata érvényes, ajránlattevők ďkalmasak a szerzódés teljesítésére és nem
állnak kiztrő ok hatálya alatt.

b) a Geotronic Bt. (székhely: 1115 Budapest, Fejér Lipótu.20/a.) ajanlattevő aján|ata
érvénýelen, tekintettel arra,hogy a hianypótlási kötelezettségének nem tett eleget.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 207 5. marcius 30.

f. abęszerzési eljaľás eredményes.

Feielős: polgármester
Hatfuĺdó : 20I 5 . mźrcius 3 0.

3. abeszerzésí eljaľás nyertese a Viírosľenđezési,Házhelykialakítasi Tęrvezési Kkt. (1013

Buđapest, Attila út 13. 4l8.)' ameIy az összességében legelőny<isebb érvényes ajánlatot
ađtą aján7ataaz ajźtĺllatkérő rendelkezéséĺe álló fedezeten belul van, ďkalmas aszerződés
teljesítéséľe és nem á|Lk:Lzfuő ok hatálya ďatt. Elfogadott ajánlata:

Szolgáltatás díj
(nettó Ft)

Telekmegosztas 50.000

Telekeeyesítés 2s.000
Telekhaüáľ ręndezés 2s.000
Epiilet megszĺintetés 30.000
Művelési ćE' v źiltozÍatźľ, 30.000

Te1eklrataľ Dont kítiÍzés. dokumentáliís 15.000

Felelős : polgĺáľmester
Hataĺiđő: 20L5. marcíus 30.

4. ahatfuozat 3. pontja alapjrán felkéri
vď lďkozas i szeruo dés a|éút ásźr a.

Felelős : polgrármester
Hatőridó: 20I 5. mźtrcius 3 0.

a polgĺíľľrestert az előterjesztés męllékletét képezo

Soós Gyiiľry
Megállapítj a,hogy 12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az a|álbbihatfuozatot
elfogađta:



267 ĺ2015.(ilI.30.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Í2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Jőzsefváros, Corvin Sétany Pľogľam geođéziai
szolgáltatás,, ttlrgyĄ, kozbeszeruési értékhatáÍt eI nem érő beszeruési eljaľásban úgy dönt,
hogy

1. a) a Bácsi Mérnökiroda Kft. (székhely: 1118 Budapest, Villányi tĺt 55-56.) az Andanko
Stúđió Kft. (székhely: 1181 Budapest, Nyerges u. 19.), az FTV Zrt. (szék}rely: L092
Budapest, Knézich u', !2.), a Varosręnđezési Kkt. (székhely: 1013 Buđapest, Attila út 13.)
ajanlattevők aján|ata érvényes, ajaĺlattevők alkďmasak a szerzódés teljesítésére és nem
állnak kizźttő ok hatá|y a a|att.

b) a Geotronic Bt. (székhely: 1t15 Budapest, Fejéľ Lipót u. 20/a.) ajánlattevő ajźn7ata
éľvénytelen, tekintettel aľą hogy a hiĺánypótlási kĺjtelezettségének nem tett eleget.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. mtrcius 30.

2. abeszeĺzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2015. mfucius 30.

3. abeszerzésí eljaĺás nyeľtese a Vaľosľendezési,Ház)lelykialakíĺási Tervezési Kkt. (1013
Budapest, Attila út 13. 4/8.), anely az <ĺsszességében legelőnyösebb éľvényes ajánlatot
ađta, ajźn|ataaz aján|atkéľő ľendelkezésére źll|ô fedezetenbelĺil van, alkďmas aszeruődés
teljesítésére és nem áIlklzźxő okhatÁIya ďatt. Elfogadottajźnlata:

Szolgĺíltatás đíj
(nettó Ft)

Telekmesosztás 50.000

Telekegvesítés 2s.000
Telekhatar ľęndezés 25.000
Epii1et megszĺintetés 30.000
Művelési ás' v tL|toztatźls 30.000

Telekhatár pont kifiizés' dokumentĺálás 15.000

Felelős: polgáĺmester
Hatźĺiđő: 201- 5. mércius 3 0.

4. a l;;atźrozat 3. pontja alapjźn felkéri a po|gátrmestert az előterjesztés mellékletét képező
viíl lalkozás i szer zó dés a|áír ésár a,

Felelős: polgĺíľmesteľ
Határidő: 2015. március 30.



2. Gazd'á'Lkodá si U gyo sztály
Előterj esztő : P énzes Attila _ ügło sztáĺyvezető
(írósbelÍ előterj e szté s)

Soós Gyiĺrgy
Külon táĺgyalásra tesz javaslatot a f.2. napirendi pont tekintetében. Egyéb külön ttrgya|ásĺa
javaslat nincs, a blokkban maľadt napiľendi pontok egyĹittes vittljt.ŕ- megnyitja, IezĄa.
SzavazäsrabocsátjaazaLäbbihattĺrozati javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest, VIII. kerület Tolnai Lajos
utcában tervezett kisnyomásrĺ gázvezeték építéséhez j\

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźru|ását ađja_
a pocĺz Földgĺázelosztási Kft. megbízźsa aLapjarl _ az N+F Mémökiroda Kft.. źital^,

Budapest VIII. Tolnai Lajos utca teljes szakaszán (hĺsz.: 34798 és 34954), a Népszínhźnutca
(lrsz.: 34775/2), a Bérkocsis utca (hĺsz.: 3486414), a Déri Miksa utca (hľsz.: 34981 és 3494I),
a József utca (hĺsz.: 3515012) érintésével tervezett kisnyomasi gěnłezeték építési munkához,
az a|é.ľbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése ďól,

b. a benlházőnak (építtetőnek) a köztĺkezeIői és munkakezdési (brľkolatbontási)
hozzájnulźtst a vonatkozó rendelet (19/1.994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Polgáľmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi Irodájĺítól előzetesen meg kell kémi, és az abbaĺl
foglaltakat maľadékÍďanul be kell l'ĺrtaÍIi,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontassal érintett út- és jardaszakaszok teljes rétegrendjében,
megfelelő minőségben történő helyĺeállításanak eLvégzésére' melyre a beruházó és

kivitelező közösęn 5 év garanciát véú|a|. Az aszfa|t burkolat helyreállítrása a
nyomvonďon olyan méľtékben torténjen, hogy

. a To1nai Lajos utcában az tltpá|yźń a kiemelt szegélyek között teljes szélességben
újĺa kell burkolni,

. aBérkocsis utcai és Déri Miksa utcai bekötéseknél a munkaaľoktól a Tolnai Laios
utcai torkolat egybefiiggően, teljes szélességben új buĺkolatot kapjon,

. ajavttások biztosítsék azúttest csapadéMz eLvezetését,

đ. a megszüntetett. gázslezetéket el kell távolítani,

e. az engedéIyes köteles a munkĺík (helyreállítas) elkészĺĺltéről a köZterĺiletkezeLőjét és

tulaj dono s źlt ít ásbaĺ értesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzájäruIćts csak az engedélyező szęrvek, szakhatóságok
előíľasainak maľadéktalan betaĺtésával, a döntés napjától szÍmitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
lJatándő: 20l 5. máĺcius 3 0.



Napirend 2.2. p ontja: Közteľĺile t-hasznáiati kéľelm ek elbírálás a

A napiľend 2.2. pontját kiilłin tárgyalásra kikéľték.

Napiľend 2.3. pontja: A Józsefuárosi Kłiziisségi lJázak NonpľoÍit Kft-vel ki'ti'tt
közszolgáltatásiszerztidés mĺódosítása és a2015. évi ĺizleti teľv módosítása

A Ytltosgazdźtlkodasi és Pénzügyi Bizottság átnsházott hataskörében eljárva, mint a
Józsefuáľosi Közösségi HáZakNonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa rigy dönt, hogy

1. elfogađja a határozat 1. mellékletét képezó, a Józsefuáľosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft. 2015. évi módosított iizleti teľvét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. mźrcius 3 0.

2'. elfogadja a|latátozat 2. mellékletétképezo,közszolgźůtatási szetzőđés 2. mellékletének
módosítasát.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. mfucius 30.

Napiľend f.4. pontja: A Józsefuárosi Kiiztisségĺ H:á,zak Nonpľofĺt IKft. 20t4. évi
méľlegbeszámolója
Előterjesztő: Kovócs Barbara - üglvezető igazgató

A Vĺárosgazdáikodasi és Péĺnlgyí Bizottság źúrúlázott hatásköľében eljĺáľvą mint a
Józsefvaľosi Közösségi HázakNonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező, a Józsefvárosi Közösségi Házak
Nonpľofit Kft. 20L4. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérlegét, mely szerint az
eszközök és forľások egyezo ffiösszege l 1,77 760 e Ft, a mérleg szeľinti eredmény 0 e Ft,
melyből a tárgyévi kcizhasznú eľeđmény _2 590 e Ft, a tźrgyévi vźt|Ia|kozźlsi eredmény
2 590 eFt.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. mfucius 30.

2. elfogadja az e|őteqesztés 2. mellékletét képező, a Józsefvuosi Közösségí Hazak
Nonprofit l<ft.. 2014, évi egyszenísített éves beszámoló eľedménykimutatasát, valamint
kiegészítő mellékletét, a Kasnýk és Taľsa Szrámviteli Szolgáltató Kft. áltď jóvĺáhagyott
független könywizsgálói jelentés a|apjźtn.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridó: 201 5 . mércius 3 0.



3. elfogadja az előteĺjesztés 3. mellékletét
Nonproťrt Kft ' kozhasznúsági j elentését.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. márcirrs 30.

4. elfogađja az előterjesńés 6. mellékletét
pénzngyi beszámolót.

Felelős: polgármester
lJatád.đó : 20I 5 . mźtr cius 3 0.

képező, a Iőzsęfutnosi Közcjsségi Házak

képezo, 2014. évre vonatkozó szakmai és

Napirend 2.5. pontja: A JóHíľ Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Ktizpont
NonpľoÍit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő : Kovács Barbąra _ üglvezető igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság átnlházotÍ. hatáskörében eljfuva, mint a JóHíľ
Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa rigy đĺint, hogy

1. elfogadja az előterjesztés I. męllékletét képező, a JóHír Józsefuarosi Méđia, Rendezvény
és Galéria Központ Nonpľofit Kft. 2014. évi egyszeríĺsített éves beszĺímoió mérlegét,

meIy szeľint az eszkozok és forĺások egyezó füĺisszege 32.204 e Ft, a mérleg szeľinti
eredmény 2.469 e Ft, melyből atargyévi közhasznú eredmény 1.165 e Ft, a targyévi
vállalkozási eľedmény 1.304 e Ft.

Felelős : polgrĺrrnesteľ
Határidő: 2075. mtrcius 30.

2. elfogadja az előterjesztés2. mellékletét képezó, a JóHíľ Józsefuaľosi Média, Rendezvény
és Galéľia Központ Nonprofit Kfr. 2014. évi egyszerúsített évęs beszámoló
eľedménykimutatÁsát, valamint klegészitő mellékletét, a Kasnyik és Tarsa Számviteli
SzolgáItatő Kft. áltď jóváhagyott fiiggetlen könywizsgálói jelentés alapjan.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2015. mźtrcius 30.

3. elfogadja az előtedesńés 3. mellékletét képez(5, a JóHÍr Józsefuarosi Média, Rendezvény
és Galéria Központ Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentését.

Felelős: polgármester
Hatéľrdó : 20I 5. mźttcius 3 0.

Soĺós Gytiľgy
Megáltapítja, hogy 12 igeĺ, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság az a|tLbbi

hatfu o zatokat elfo gadta :
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Napiľend 2.1. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest, VIII. kerület Tolnai Lajos
utcá b a n terv ezett kis nyo m á s ű gán, ezeték ép ítés éh ez

f68/201'5. (III.30.) sz. VárosgazdáIkođási és Pénziigyi BizotÍság határozatz
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokkban tortént a szavazás)

A Varosgazdálkodási és PérzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását ađja_
a pocez Földgazelosztási Kft,, megbízása alapjan _ az N+F Mérnökirođa Kft.. áIta|,

Budapest VIII. Tolnai Lajos utca teljes szakaszźm Qľsz.: 34798 és 34954), a Népszínház utca
(hľsz.: 34775/f), a Béľkocsis utca (hĺsz.: 3486414), aDén Miksa utca (hľsz.: 34981 és 3494I),
a József utca (lľsz.: 35|50/2) érintésével tervezett kisnyomású gázvezeték építési munkához,
az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzÁjaľulás a ber,,filźzőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a kozÚtkezeloi és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájaniást a vonatkozó rendelet (19/1994, (V.31.) K}[VM renđelet) szerinti
mellékletek csatoIásával a Budapest Fővĺíľos VIII. keľiilet Polgrármesteń Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésügyi iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abbarĺ
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontással éľintett út- és jardaszakaszok teljes rétegľendjében,
megfelelő minőségben történő helyreállításanak elvégzéséľe, melyre a be.ľ.lhźľ'ő és
kivitelező közösen 5 év garanciźLt vźil:al. Az aszfaIt brľkolat helyreállítasa a
nyomvonďon olyan mértékben tcirténjen, hogy

. a Tolnai Lajos utcában aztúpźůyát a kiemelt szegélyek között teljes szélességben
újľa kell burkolni,

. a Béľkocsis utcai és Déri Miksa utcai bekötéseknél a munkaíľoktól a Tolnai Lajos
utcaí torkolat egybefiiggően, teljes szélességben új brľkolatot kapj on,

o a javítasok biztosítsźů<az úttest csapadé|<víz elvezetését,

đ' a megszüntetett gánĺezetéket el kell tĺávolítani,

e. az engedélyes kötelęs a munkak (helyreállítás) elkészÍ.ilt érő- aközterĹilet kezelőjét és
tulaj donosát írásban értesíteni,

f. jelen fulajđonosi hozzźtjaĺa|as csak az engeđélyező szervek, szakhatóságok
előíľasďnak maradékta|an betartásával, a döntés napjától szźmitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201'5. marcius 30.

l1



Napirend 2.3. pontja: A Józsefváľosi Köztisségi H:ázak Nonpľofit Kft-vel kiittitt
kiizszolgáltatási szerzőđés módosítása és a 2015. évi ĺizleti terv módosítása

269 ĺ20Í5.(III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematiĺrni blokkban tortłźnt a szavazás)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházotÍ hatáskörében eIjárva, mint a
Józsefuĺáĺosi Közosségi HázakNonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy d<ĺnt, hogy

1. elfogadja a hatáĺozat 1. mellékletét képezo, a Jőzsęf-tźrosi Kĺjzösségi H:tľ;ak Nonprofit
Kft.2015' évi módosított tizleti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015, mćlrcius 30.

2. elfogadja ahatźlrozat 2. mellékletétképező,kozszolgtůtatásí szeruődés 2. mellékletének
módosítását.

Felelős: polgámlesteľ
Hatáľidő: 2015. mfucius 30.

A269ĺ2015. GII.30.) sz. VPB batározat mellékleteit a jegyzőkłinyv 1. és 2. sz. mellékletei
tartalmazzátk.

Napiľend 2.4. pontja: A Jrízsefuárosi Ktiziisségi Házak Nonprofit Kft. 2014. évi
mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Kovócs Barbara _ Ĺiglvezető igazgató

270ĺ2015. GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodäs szavazatta|)
(Tematżknt blokkban történt a szavazás)

A Ytltosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság źfulńtzott hataskĺlrében eljaľva, mint a
Józsefuaĺosi Közösségi HazakNonproÍit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

i. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező, a Józsefvarosi Közösségí }íźzak
Nonprofit Kft. 2014. évi egyszsríisített éves beszámoló mérlegét, mely szeint az
eszközök és források egyezo főösszege I I77 760 e Ft' a méľleg szerinti eredmény 0 e Ft,
melyből a tttrgyévi közhaszntĺ eľedmény -2 590 e Ft, a targyévi vĺáIlalkozási eľedmény
2 590 eFt.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 201' 5 . mfu cius 3 0.

f. elfogadja az eloterjesńés 2. mellékletét képező, a Jőzsefváĺosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft.2014. évi egyszetiisített éves beszímoló eľedménykimutatását, valamint
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kiegészitő mellékletét, a Kasnyik és Taľsa Számviteli Szolgáltató Kft. altal jőváhagyott
fiiggetlen könywizsgálói j elentés a|apjáĺ.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 201' 5. március 3 0.

'3. eltbgadja az eLoterjesztés 3. mellékletét képezo, a JozsetÝarosi Közösségi Htűak
Nonprofit Kft . k<izhasznúsági jelentését.

Felelős: polgármester
Hattrido : 201 5 . március 3 0.

4. elfogađja az előterjesztés 6. mellékletét képezo, 20|4. évrę vonatkozó szakmai és
pénzngyi beszámolót.

Felelő s : poIgárrrrester
Hatźridő : 20I 5 . máĺcius 3 0.

Napiľend 2.5. pontja: A JóHír Józsefvárosi Média' Rendezvény és Galéľia Kłizpont
Nonpľofit K:Ít. 2014. évĺ mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Kovács Bąrbarą - iignezető igazgató

27112015. ([I.30.) sz.Yárosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság batáłrozata
(l2 igen' 0 nem,0 taľtrízkodás szavazatta|)
(ľematikai blolckban tôrtént a szavazás)

A Vaľosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottság átn:hazott hatláskörében eljĺárvą mint a JóHír
Józsęfrlírosi Méđia' Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes
trrlajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés |. mellékletét képezó, a JóHíľ Józsefuĺĺľosi Médią Rendezvény
és Galéľia Központ Nonprofit Kft. 2014. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérlegé|
meIy szerint az eszközók és fonások egyezo főösszege 32.204 e Ft, a mérleg szerinti
eredmény 2.469 e Ft melyből attrgyévi közhasmri eredmény 1.165 e Ft, a taľgyévi
véĺIakozási eľedmény 1.304 e Ft.

Felelős: polgĺírmester
IJatźnđő : 20I 5, métrcius 3 0.

2. elfogadja az előterjesztés 2. mellékletét képezó, a JőHir JózsefuiĹrosi Médią Rendezvény
és Gďéria Központ Nonprofit Kft. 2014. évi egyszertĺsített éves beszámoló
eľeđménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, a Kasnýk és Tarsa Számviteli
SzolgáLtatő Kft. áltď jóvlíhagyott független könywizsgálói jelentés ďapjĺín.

Felelős: polgármester
Hat:ľidő : 207 5 . marcius 3 0.
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3. elfogađja az előterjesnés 3. mellékletét képezo, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény
és Galéria Kdzpont Nonpľofit Kft. közhasznúsági jelentését.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015, mtncius 30.

Napirend 2.2. pontj a: Kiizteľület-használati kéľelmek elbírálása

Soĺós Gyłĺrgy
A vitat megnyitja, megadja aszőtVoros Tamás képviselőnek.

Vtĺľiis Tamás
A következőképpen kívánja módosítani ahatźrozatijavaslat XV. pontját:hozzájáĺu|ás helyett
a ,,nem jórul hozzá'' szövegtész szerepeIjen. indoklásul elmondją hogy a Teleki tér
nemĺégiben radikálisan megváLÍozott és felújításľa került, nyilván az.zgJ 

^ 
céllal is, hogy a

későbbiekben akáľ színvonalas vendéglátó tevékenység folyjon ott, mely alapvetően egy
Iegitim cél. Azonban a helyiség bérbeadások esetében is nyomon követhetó a Bízottság
ttiľekvésę arcą hogy bizonyos terÍileteken az ďkoholfogyasztźs ne legyen jelen, mert a
múltban jelen volt, és ebből az,ét akadtak negatív extemáliák. Addig a pillanatig, amíg nincs
binosíwą hogy a megfelelő színvonalon miĺködjenek ezek a vendéglátóhelyek, melynek
megvalósulása nyilván az fuszínvonal, a közönség fiiggvénye, nem tartja jó ötletnek teÍasz
engedélý adni példanak okáért a Teleki téren.

Soós György
Megkérdezí az előterjes ztőt, befogadja-e az elhangzott módosítast.

Pénzes Attĺla
Igen, befogadja.

Soós Gyłirgy
További kérdés, hozzászóIás nincs, a vitćt |ezáĄa. Szavazásra bocsátja az althbi hatćtrozati
javaslatokat:

A Váľosgazdďkodasi és PénzĹigyi Bizottsźlg úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznźlati
hozzajźrulast ad - díjmentességgel _ az a|ábbi tigyben:

Közterĺilet-hasznáiő,kéreImezo.. Táľsasház Kőfĺragő u. 10.
(1084 Budapest, Or u. 8.)

KözteľĹilet-használat ideje: 2015. mfucius 30. _ 201'5 .július 3 1 .

Közteriilet-hasnÉůat céIja: építési munkaterĹilet
Közteľtilet.hasnlalathelye: Kőfaragó u. 10.

KözterĹilet-hasnÉůatnagysága: 60 m"

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő: 2015. mźncius 30.
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A Vaĺosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy k<jzteľüiet-hasznáIati
hozzájźtru|ást ad - díjmentességgeI - az alt.ŕbi ügyben:

Közierület-haszná|ő,kére\mező: Renovit Építőipari Kft.
(II02 Budapcst, Hölgy u. 15.)

KozĹerÍ'ile|.-hasznzĺla|. ideje: 2015. ápľíIis 07. - 2015. július 10.

KozterĹĺlet-hasznźúat célija építési munkateriilet
Közterület-haszná|athelve: Kisfaludv u. 9.

Kisfaludýu. 11.
Kisfaludy u. 13.

Közterulet-hasznźiatnagysága: 139,50 m"

azzal, hogy a kieső paľkolási díj ÁFe taĺtalmát (f015. április 07. -2}|5.jú1ius 10.) _
226.48I,- Ft_ot a Renovit Epítőipari Kft. köteles megÍizetni a Jőzsefváĺosi Parkolás-
ĺizemeltetési Szolgálat Sbeľbank Magyaĺország Zrt. äIta| vezętętí 14100309.921|2249-
03000007 szźĺrlt száłrűájáĺa (2015. 04. 01-jétől a parkolás tizemeltetési felađat elllźtő a
Kisfalu Kft.).

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2075. máĺcius 30.

A Yárosgazđáikodási és PénzĹigyi Bizottság ilgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzájáruItlst ad - díjmentességgel _ az alttbbi ügyben:

Köáerület-használó. kérelmező: Ahomlokzat Kft.
(1186 Budapest, Közdiĺlő tń24.)

KözterĹilet haszľ;lźllatideje:- 2015' ápnlis 01. - 2015. ápiLis 1,7.

KözterĹilet-hasznáIat célja: építési munkaterĹilet
Köztertilet-hasz-náůathelye: Bókay J' u. 53.
Közteriilet-hasznĺílat nagysága: 3| m.

Feielős : poigĺíĺľresteľ
Hataľidő: 20|5. mfucius 30.

A Yźttosgazdtikodási és Pénzi1gyi Bízottság úgy dönt, hogy koaerulet-haszná]ati
bozzajźrulást ad _ díjmentességgel _ az alábbi ügyben:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Pázmáĺny Péteľ Katolĺkus Eryetem BöIcsészet
_ és Táľsadalomtudományi Kaľ
(2087 Piliscsabą Egyetem u. 1.)

KözteľÍilet-használat ideje: Z}lí.máĺcius 30.
K<ĺzterĺilet-haszná|at cé|ja: építési munkateľtilet
Közterĺilet-hasznźúatheýe: MikszáthKálmantéľ l'
Kĺiaerulet-hasanáIatnagysága: 20 m2

Felelős: polgármester
Hattridő : 207 5 . mfu cius 3 0'
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A Yátosgazđźůkodási és Péĺlzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĺilet-haszntiati
hozzźtjźru|ást ad _ díjmentességgel - azalábbi ügyben:

Közteľület-hasznaló. kérelmező: Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Köztcľülct-hasznĺílat idcjc: 2015. mĺíĺcius 30. 2015. május 25.

Köaerület-hasznźtlat céllja építési munkaterület
Közteľület-hasznźiat helye: Szí,:zu.2.
Közterület-hasznźlatnagysága: 20 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. mércius 30.

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság Ílgy dönt, hogy kdzteriĺlet-hasznáIati
hozzájaru|ast ad _ díjmentességgel - aza|ébbi ügyben:

Közterĺilet-hasznźiő,kérelmező: Fenstheľm-WestKft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz. 7.)

Közteriĺlet-haszntiatideje: 2015.máĺcius 30. _2015.május 25.

Közteriilet-használat céLja: építési munkateľĺilet
Közterület-hasznźiathelye: Kis Stáció u. 9.

K<jzterĹilet-haszněiatnagysága: 4t fiŕ

azza|, hogy a kieső parkotási díj Áľ,q. taĺĺmtLt QOIí. maľcius 30. _2015. május 25.) _

42.8t7,- Ft--ot a Fenstherm-West Kft. k<jteles megfizetni a Józsefvarosi Paľkolás-Ĺizemeltetési
SzoLgáIat Sbeľbank Magyarország Zrt, źtlrtal vezetęÍt 14100309-92112249-03000007 szźm,Ú

szám|ttjáĺa (2015. 04. 01-jétől a paľkolĺás tizemeltętési feladat eIIźtő a Kísfalu Kft.)'

Feleiős: poIgáĺnester
Hatáĺido: 2015 . mźrcius 3 0.

A Yźtosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köĺerulet-hasznźlatl
hozzajarulást ad - díjmentességgel _ az alźbbi iigyben:

KözterĹilet-haszrrďó.kéľelĺnező: Fenstheľm.WestKft.
(1081 Buđapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Kdzteriilet-használat ideje: 2015. március 30. _2015. május 25.

KözterĹilęt-hasnlźiat cé|ja: építési munkateľiilet
Közteriilet-hasnŕiathelye: Tolnai Lajos u. 7-9.
Közteľiilet-hasznát|atnagysźlga: 44 m"

Felelős : polgĺíľmester
Hatráridő: 2015. mfucius 30.
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A Városgazđálkodási és Pénzügyi BizotĹság úgy dönt, hogy

1. a Blues&Gasto 2012. Kft. (székhely: 1082 Budapest, Kĺúdy u. 6.) kérelmére, a20I3. évi
köĺertilet-használati đíjtartozás kiegyenlítéséľe részletÍizetési megállapodás kötését
j óv áhagy j a, az a|źtbbi feltételekkel :

a) Z4havi egyenlő összegű tész|etťlzetés,azaz havi bruttó I00 574,-Ft,
b) rész\etťlzetés kezdete:2015. április hó,
c) részletek frzetési hatarideje: minden hó 10' napja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. máĺcius 30.

2. kozterĺlet-haszná|aĺhozzÁjárulást ad - havi díjÍizetéssel _ az a|tlbbi ügyben:

Közteľiilet-haszráló.kérelmező: Blues&Gastľo2012.Kft.
(1082 Budapest, Krudy u. 6.)

Közterĺilet-hasznéiatiđeje: 20Í5. április 01. _ 20|6. mfucius 31.
Közterii1et-hasznźiat céIja: vendéglátó tęrasz
Köztertilet-hasznźůathelye: Knidy Gy. u. 6.
KöZterĹilet-használat nagysága: 70 ÍT?

A kéľelemben foglalt díjkeđvezmény: 10%

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnidő: 207 5. mfucíus 3 0.

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bízottság rigy dönt, hogy

1. a Shamiko Kft. (székhely: 1092 Buđapest, Ráday u' 31.) kérelméľe, a közteriilet-
használatí díjtartozĺís kiegyenlítésére tészletťlzetési megallapodas kötését jćxźhagyja az
ďábbi feltételekkel:

a) Z4havi egyenlő összegű ńszletťĺzetés, azaz havi bruttó 228 54I,-Ft,
b) részfetťĺzetés kezdete: 2015. május hó,
c) részletek fizetési hatírideje: minden hó l0. napja.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő: 2015. máľcius 30.

2. közteľĹilet-haszntiatiklozzájánilást ad _ havi đíjťĺzetéssel - az alźrbbi ügyben:

Közterület-hasmlíIó. kéľelmező: Shamiko Kft.
(1092 Budapest, Ráday u. 31.)

Kĺjzteľiilet-használat ideje: 2015. május 01. _ 2016. ápľilis 30.
Közterület-haszruílat célja: vendéglátó terasz
Köztertilet-hasznáIat helye: 

ffi:l'ľľ; ł ł.'
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Kö zterül et-basznáIat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20t5. március 30.

Közteriilet-h asznál|ő. kéľelmező :

Közterület-használat idej e :

Közteriilet-hasznźiat cé|j a..

Közteľiilet-haszná|at helye :

Kö zterület-hasznéÄat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatźndő: 20I 5. máĺcius 3 0.

Kö zteľÍilet-haszráló. kér elmező :

KtjzterĹilet-haszrálat ídej e :

Közteľiil et-h aszntiat cé|j a:
KözterĹĺlet-hasnlźůat helye :

Köztertilet-hasnÉiat nagy sźęa:.

Felelős: polgármester
Hataľídő : 20I 5. mar cius 3 0.

SKS P-Coľn Kft.
(2083 Solymfu,Mészégető u' 19.)
20 1 5. május 01 . - 2016. mźrcius 3 1 .

vendéglátó tętasz
Mikszáth Ktůmtntérf.
34.32m2

SKS Caffe Kft.
(2083 Solymaľ,Mészégető u. 19.)
2015.mźlus 01. _2016. ápńlis 30.
vendéglátó tetasz
Mikszáth Káimźntér2.
14g,76 |Tŕ
10 m'

ĺ5rlŕ+gm2
62m2 + 15 m2

A Varosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' az SKS P-Corn Kft. (székhe|y: 2083 Solymar, Mészégető u. 19.) kérelmére, a közterÍilet-
hasznáJati dijtaĺtoztls kiegyenlítéséľe részletťlzetési megállapodás kötését jőváhagyja, az
alábbi feitételekkel:

a) 24havi egyenlő ö'sszegiĺ ĺészJretfrzetés,azazhavi bruttó 23 909,-Ft,
b) rész|etťlzetés kezdete: 20i5. április hó,
c) részletek ťlzeÍési hataľideje: minden hó 10. napja.

Feielő s : pol gĺárrnesteľ

Hataridő: 201 5. mőĺcius 30.

z. közterület-haszná|atihozzájara|ást ad _ havi díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

A Yźrosgaađátkodási és Pénzĺigyi Bizottság ilgy dönt, hogy köztertilet-használati
hozłÁjaru|ást ad - havĺ díjfizetéssel _ aza|ábbi iigyben:
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A Ytrosgazdźůkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterůlet-hasznáLatl
hozzĄátu|ást ad _ havi díjfizetésseI - az alábbi ügyben:

A Yźrosgazđźikođási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közerĺilet-haszná|aĺ
hozzé$arulást ad _ egyösszegben tĺjrténő díjfizetéssel _ az a|ábbi iigyben:

Közterĺi1et-haszná7ő.kérelmező: onishKft.
(1061 Budapest, Andrássy tlt 45.)
2015. aptĺlis 0l. - 20|5. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Kálvin tér lMíszewn utca 2.
18 m2

Közterti1et-használó. kére|mezó :

Közteriilet-használat idej e :

Kozteľiilet-haszĺá|at céIj a:

Kö Ztertil et-h aszná|at helye :

Kozterĺil et-hasznáÄat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatarídő: 20| 5. mźtrcius 30.

Köáeriĺlet-használat idej e :

Közteľiilet-használat célj a:

Kö zteľĺilet-haszntlat helye :

Közterület-haszná|at nagys ága:

Felelős: polgármesteľ
Hatłíridő: 20|5. mfucius 30.

Közteriilet-használat idej e:

Közteriilet-hasznźiat nagy sźrya..

Felelős : polglá:rĺrester
lJattľĺďő : 201 5. mércius 3 0.

Lumen Laboľ KfĹ
(i088 Budapest, Mikszáth tér 2.)
2015. június 01. -2016. május 31.
vendéglátó terasz
Mikszáth tér2-3.
40fił

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 986/20t4. (Ix.15.) szímú
Yźrosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság źital^ hozott haÍźttozatot az alźlbbiak szeťlnt
módosítja:

KözteľĹi1et-hasznáúő'kére|mező: SzupeľJelenKft.
(1085 Budapest, Blaha Lujzatéľ Í-2.)
2015. ápľ|is 01. -2017. október 31.
22,05 m'

A Városgazdálkodlísi és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy a köZterĹilet-haszrálathoz nem

i áĺuL ho zzá az a|źlbbi ügyben :

Közterül et-haszntl|ő, kér elmęző :

Közteríilet-haszruálat idei e :

Benkovics Zsolt

20|5. áprL|is 01. -2016. április 01.
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Kozterület-hasznáLat céIja: vendéglátó terasz
Kozteľü1et-haszná|athelye: Teleki Lász|őtér 5'
Közterület-hasznźůatnagysźtga: 16 mf

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő : 201 5 . mtrcius 3 0.

A Yáĺosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy közteľĺilet-hasznáIati
hozzájtru|ást ad - egyösszegben töľténő díjfizetésse| _ az alábbi ügyben:

Közterület-haszná]ő.kérelmező: BonumTVKH.NP.Kft.
(1 086 Budapest, Baross utca 1f7. 5 lI.)

KcizterĹilet-hasznáIat ideje: 20L5. ápri|is 01. - 2015. október 01.

Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
Közterĺ.i1et-hasznáIaÍ.he1ye: Horanszky u. 20.
Közteľület-hasznźl'atnagysága: 27 m"

Felelős: polgármester
Hatźliđó: 201 5. mátcius 3 0.

A Yźrosgazdállkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy koĺertilet-haszná|ati
hozzájaru|őst ad - egyĺisszegben töľténő díjfizetéssel _ az a|źtbbí ügyben:

Közterület-használó.kéľelmező: FecskePľesszó Kft.
(1 086 Budapest, Baľoss utca I27 . 5 l |.)

Közteriilet-használatideje: 2015.mtljus 01.-2018. április 30.
Közteľület-hasznźiat céIja: vendéglátó tetasz
Közterĺiiet-haszná|athelye: Baross u. l0.
Közteľiilet-hasznéiatnagysága: 70 m2

Felelős: polgármester
lJatáridő: 201' 5. mźrcíus 3 0.

A Varosgazdlílkodasí és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 18312015. (III.02.) szátmĹl

hatźrozatot az alźlbbiak szerint módosítja:

KöáerĹilet-használó,kérelmező: NyolcpipaBt.
(1061 Budapest, Jókď tér 8.)

Kĺjzterĺilet-hasznáIat ideje: 2015. március 02. _2016. maľcius 01.
Közteriilęt.hasznźiat céIja: Virágláđrík, Szemetes
Közteľtilet-hasznźúat helye: Leonardo Da Vinci u. 23.
Közteriilet-használatnagystlga: 5 fił

Felelős: polgáľmester
Hatźľĺdő : 201, 5. mźrcius 3 0.
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Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi
hattr ozatokat el fo gadta :

f72l2015. (III.30.) sz. Városgazdálkodísi ós Pónzügyi Bizottsĺíg hatärozatĺ
(12 igen,0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ťlgy dönt, hogy köáertilet-hasznáIati
hozzájźtulźlst ađ _ díjmentességgel_ az alábbi ügyben:

Közteľtilet-hasznćůő,kérelmezó: TáľsasházKőfaragőu. 10.
(1084 Budapest, Or u. 8.)

Közteriilet-használat ideje: 2015. március 30. -2015.július 31.
Közterület-hasznźúat céLja: építési munkaterület
Közteriilet-hasnlá|athelye: Kőfaragó u. 10.
K<jztertilet-hasznźiatĺagysága: 60 ÍIÝ

Felelős: polgármester
Hatlíriđő: 2015. marcius 30.

27312015. (III.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(|2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźlrosgazdźlkodási és Pénzugyĺ Bizottság t,ey dönt, hogy köZteľület-haszrúiati
hozzEáruIélst ad _ díjmentességgel _ az alábbi ügyben:

KözterĹĺ1et-hasznáLó,kérelmező: Renovít Epítőipari Kft.
(1102 Budapest, Hcilgy u. 15.)

Közterület-használat ideje: 20t5. április 07. _ 2015. július 10.

KĺjzterĹĺlet-hasznźt|at cé|ja: építési munkaterĺilet
Közteriilet-haszntůathe1ve: Kisfaludv u. 9.

Kisfaludýu. 11.

Kisfaludv u. 13.

KözterĹĺlet-hasnÉiatnagysága: 739,50 m2

azzal, hogy a kieső paľkolásj dlj Áľĺ. taĺď-át (2015. április 07. _ 2O|5. július 10.) _
226.48t,- Ft--ot a Renovit Epítőipaľi Kft' köteles megfizetni a Józsęfvĺárosi Paľkolas.
tizemeltetési Szolgálat Sberbank Magyarcrszág Zrt. źůtal vezetett 14100309-92112249-
03000007 szám',i szám|áljáĺa (2015. 04. 01-jétől a parkolás tizemeltetési feladat el|ätő a
Kisfďu Kft.).

Felelős: polgármestet
}Jataridő 2015. maľcius 3 0.
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274l20t5. GII.30.) sz. váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazďálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy koztertilet-haszná|ati
hozzájtlrultlst ađ - díjmentességgel_ az alábbi ügyben:

275/20t5. (nI30.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(I.2 Ígen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsĘ úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznźiati
hozzajarulást ad _ díjmentességgel _ aza|ébbi tigyben:

Közterület-hasznźůő,kéľelmező: Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem BöIcsészet

- és Táľsadalomtudományi Kar
(f087 Piliscsaba" Egyetem u. 1.)

Kozterület-használó, kérelmező :

Közterület használat ideje:
Közterület-használ at célj a:

Kö zterület-haszná|at helye :

Kö ztertilet-h asználat nagy sá ga:

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2015. mtrcius 30.

Közterület-használat idej e :

Közteriĺlet-hasznáIat cé|j a:

KözterĹilet-h asznźůat helye :

Közterület-hasnńůat nagysága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mźttcíus 30.

KözterĹil et-haszná|ő, kérelmező :

Kiizteľület-hasznalat idej e :

Kö zterÍilet-hasznáÄat cé|j a:

Közterĺilet-h asznőÄat helye :

Kö zteriilet-haszntiat nagy sźlga:.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. március 30.

Ahomlokzat Kft.
(118ó Budapest, Közdtílő irt24.)
2015. ápr1lis 01. - f0I5. tĺpĺilĺs 17.

építési munkaterület
Bókay J. u. 53.
3t m"

2015.mttrcius 30.
építési munkaterĹĺlet
Mikszíth Kalmántér 1.

20Íł

276120|5. (ilI.30.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság batározata
(12 igen,O nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)

A Yźrosgazďátlkodási és Pénnĺgyi BizottsĘ úgy dönt, hogy köztertilet-hasmélati
hozz'źĄáru\tst ad - díjmentességgel _ az a|áhbi ügyben:

Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)
f0I5.mfucius 30. -20|5. május 25.
építési munkateriilet
Szť.au.2.
20mr
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f77If01,5. (uI.30.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-haszná|ati
|ľ.l'zzájáru|ást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

Koĺeľuleĺhasználó, kérę|mező: Fenstheľm.West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Köztertilet-használat ideje: f015. mźĺcíus 30. _2015. május 25.
Kozteľiilet-haszntllat céIja: építési munkatertilet
Kozteríilet-haszná|athelye: KiS Stáció u. 9.
Köztertilet-Ílaszntlatnagysága: 4| m2

azzal, hogy a kieső parkolási díj Ár..q. ta'tĺmat (2015. marcius 30. _ 2015. május 25.) _
4f .8I7,- Ft--ot a Fenstherm-West Kft. köteles megfizetni a Józsefuĺárosi Paĺko1ás-iizemeltetési
Szolgálat Sberbank Magyarország Zrt' éita| vezetett 14100309-9flt2249-03000007 sztrnil
szám|ájfua (2015. 04. 0l -jétől a parkolás iizemeltetési feladat eIIźtő a Kisfalu Kft.).

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 201 5. mtrcíus 3 0.

278n015. (ilI.30.) sz. Váľosgazdálkođási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság tigy dönt, hogy kozteriilet-hasznćiati
hozzźĄaruLźtst ad - díjmentességgel _ az alź.ŕ,bi ügyben:

KöZtęrület-használő,kéľelmező: Fenstherm-WestKft.
(1081 Budapest, Kun u.4.fsz-7.)

Köztertilet-használ\atideje: 2015. március 30. _20Í5. májusŁS.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľĹilet
Kö,zteriilet-haszrrálat helye: Tolnai Lajos u. 7-9.
Közteľület-hasznźllatnagysága: 44 m,

Felelős : polgiírmester
}latáľĺđó: 20 1 5. mĺírcius 3 0.

279ĺ2015. (III.30.) sz. VáľosgazďáIkodási és PénziigyÍ Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdĺílkodási és PénzĹigyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. a Blues&Gastro 2072. Kft. (székhely: 1082 Buđapest, Knidy u. 6.) kérelmérę, a.2O|3, évi
köztertilet-hasznáůatl díjtafiozás kiegyenlítésére részletfizetési megállapodás kötését
j őv áhagyj a, az aLábbi feltétel ekkel :

23



d) 24 havi egyenlő összegű rész|etťĺzetés) azaz havi bruttó 100 574,- Ft,
e) rész|eÍťlzetés kezdete:2015. ápľilis hó,

Đ ľészletek Íizetési hatrárideje: minđen hó 10. napja.

Fe1elős: polgármester
Hataridő: 2015. mtncius 30.

2. közterĺĺlet-hasznáIatíhozzźljátuIást ađ - havi díjfizetéssel - az aIábbi ügyben:

KöZterĹilet-használó. kérelmező :

Kĺiztertilet-has znźůat ídej e..

Kö zteľület-hasznźůat céIj a:

Köztenilet-haszná|athelye:
Közterület-hasznáIat ĺagy s źlga:

A kérelemben foglalt díjkedvezmény:

Felelős: polgármester
Hatźľĺđó : 20I 5 . máĺcius 3 0.

Köáerĺilet-használat idej e :

Közterület-hasz-náiat céIj a:

Közteľiilet-has znélat helye :

Közteriilet-hasaná|at nagy sága..

Felelős: polgármesteľ
Hatériđő : 207 5. március 3 0.

Blues &Gas tro 20Í2. KÍt.
(1082 Budapest, Kniđy u. 6.)
2015. április 01. - 20|6. mfucius 31.
venđégiátó tetasz
Kĺúdy Gy. u. 6.
70 m'
10%

28012015. (ilI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(|2 ĺgen,0 nem,0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénztigý Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Shamiko Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 31.) kéľelmére, a közteľület-
haszná|ati díjtaĺtozás kiegyenlítéséľe részletfizetési megallapođás kötését jóvéhagyja, az
ďábbi feltétęlekkel:

a) f4havi egyenlő összegű rész|etťlzetés)azaz havi bruttó 228 54I,-Ft,
b) részletfizetés kezđete: 2015. május hó,
c) részletek fizetésihaüáľideje: minden hó 10. ĺapja.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 201,5. máĺcius 30.

2. kozterĹilet-hasznélatihozztljźlruIást ad - havi díjfizetéssel _ aza]źtbbi tigyben:

Közteriilet-használó. kére|mező: Shamiko Kft.
(1092 Budapest, Ráday u. 31.)
2015.május 01. _2016. április 30.
venđéglátó teÍasz
Knidy Gy. u. 2-3.
Mkszáthtér2.
15m2ł9mf
62fił + 15 m2
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28tĺ20ĺ5. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatáłrozata
(12 ígen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazđalkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az SKS P-Com Kft. (székhely: 2083 Solymaľ, Mészégető u. 19.) kérelmére, a k<jzteľtilet-
haszná|ati díjtaĺtozás kiegyenlítéséľe részletfizetési megállapodás kötését jőváhagyją az
alábbi feltételekkel:

Z4havi egyenlő összegií részletťlzetés) azÄz havi bruttó f3 909,-Ft,
rész|etflzetés kezdete: 2015. ápľilis hó,
részletek ťĺzetési hatáľideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. március 30.

2. köztertilet-haszná|atihozzájarulást ad _ haví díjfizetéssel _ az alábbi ügyben:

a)
b)
c)

KöZteľtilet-hasznĺíló. kérelmező :

Kö zterület-hasznáIat iđej e :

KözterÍilet-hasznźúat cé|j a:

Közteriilet-haszntiat helye :

KözterĹil et-hasznćlat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2015. mátcius 3 0.

Kcjztert.ilet-hasznźiő. kér e|męző :

KöztęľĹilet-használat idej e :

KözterüIet-h asznźlat cé|j a:'

Közterület-hasznźt|athelye:
Köztenilet-hasnźiat nagy stęa:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

SKS P.Coľn Kft.
(2083 Soiymźtr,Mészégető u. 19.)
2015.m{jus 01. - 2016.máĺcius 31.
vendéglátó tetasz
Mikszáth Ká|mtľit& 2.
34,32m2

SKS Caffe Kft.
(2083 Solymfu,Mészégető u. 19.)

2015. május 01. - 2016. ápńlis 30.
vendéglátó tęrasz
Mikszáth Kźimáĺtér2.
149,76m2
1O mz

282l20t5. (IrI.30.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzüryi Bizottság határozatĺ
(Í2 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźttosgazdźllkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzéljźtrv|ast ad _ havi đijťĺzetéssel - az alélbbí ügyben:

25



f83l2015. (ilI.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcĺĺerulet-hasznáůati
hozzájara|ást ad _ havi díjÍizetéssel - az alźlbbi ügyben:

Közterület-hasznríló.lcéľelmező: Lumcn Lnbor Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth tér 2,)

Közteľtilet-használat ideje: 2015. június 01. -2016. május 31.
KöĺerĹilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
KöZtenilet-hasnlá|athelye: Mikszáth tér2-3,
KöZteľü1et-haszĺń)atnagysága: 40 m2

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2015. mźlrcius 30.

284l201s. GII.30.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdĺílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy kÓZteľĹilet-haszrń|ati
hozzájźra|ást ad _ egyösszegben történő díjfizetésse| _ az a|ábbi ügyben:

Közteriilet-használó. kéľelmező: onĺsh Kft.
(1061 Budapest, Andrássy nt45.)

Közteľtilet-hasznáIatideje: 2015. ápn|is 01. - 2015. szeptember 30.
K<jzterület-hasznéiat céIja: vendéglátó tetasz
Közteľület-hasrsláIathelye: Kálvin téľlMitzęlxĺutcaf.
Közterület-hasznéůatnagysága: 18 m2

Felelős: polgármesteľ
IJatátidő : 201' 5 . mźrcius 3 0.

285/2015. GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 986/2014. (IX.15.) szźlmil
Váľosgazdalkodási és Pérrzĺigyi Bizottság áltď hozott hatźrozatot az a|ábbiak szęrint
módosítja:

Közterület-haszná|ó,kére]ĺnező: SzupeľJelenKft.
(1085 Budapest, Blaha Lujzat& I-2.)

Közteriilet-hasznáIat ideje: 2015. ápn|is 01. - 20|7, oktihęr 3I.
KöZteľtilet-hasznźlatnagysága: 22,05m"

Felelős: polgáľmester
}JaÍáĺido : 20 I 5 . máĺcius 3 0.
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286/2015. (III.30.) sz. városgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tańózkodás szavazaíta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyí Bizottság úgy dönt, hogy a közterület-haszná|athoz nem
iáĺu|hozzá az a|ábbi tigyben:

Közterület-hasznáIó. kére|męzó: Benkovics Zsolt

Közterület-használat idej e :

KözteľĹilet -hasznźúat célj a:

Köztertilet-hasznáLathelye:
Kö zterĹilet-használat nagy sága:

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 2015. marcius 30.

Közteľület-hasznáIat idej e :

Kozteľület-h asznáIat c é|j a:

Kö zteĺület-h asznźlat helye :

Köztenilet-hasalá|at nagy sźęal.

Felelős: polgármester
Hatźmdő: 2015. mfucius 3 0.

KözteľĹilet-hasznrílat idej e :

Köztertilet-haszná|at cé|j a:

Közteríilet-basznźůat helye :

Kö zteľiil et-hasznźůat ĺagy sága..

Felelós : polgĺármester
Hataľidő: 2015. március 30.

20i5. április 01. _ 20i6. április 01.
vendéglátó terasz
Teleki Ltsz]'őtér 5.

16mz

287/20t5. (ilI.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźltosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság úgy dö'nt, hogy koztertilet-hasznźůati
hozzźĄáĺu|ást ad - egyösszegben töľténő díjfizetéssel _ az alábbi tigyben:

Közterület-hasznaló. kérelmező: Bonum Tv KH.NP. Kft.
(1086 Buđapest, Baross úca127. 5/I.)
2015. április 01. _ 2015. október 0i.
vendéglátó terasz
Horanszkv u. 20.
27 mz

288ĺf01,5. (III.30.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határorata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazattal)

A Vríĺosgazdĺálkodrási és Pér-a:.igyi BizottsĘ úgy đönt, hogy köztertilet-hasznáiatl
honÍljaĺulást ad _ egyösszegben ttiľténő díjfizetéssel_ aza|źlbbi tigyben:

KözteľĹilet-haszntůő.kéľe1mező: FecskePľesszĺí Kft.
(1086 Budapest, Baross utca I27 . 5/1.)
2015. mźĄus 01 . _ 201 8. április 30.
vendéglátó terasz
Baľoss u. 10.
TOmr
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289l201s. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 ígen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 18312015. (ilI.02') számú
hatfuozaÍot az a|tlbbiak szęľint módosítja:

KöZteľĹilet-hasznáLő,k&e|mező: NyolcpipaBt.
(1061 Budapest, Jókai tér 8.)
2015. március 02' _20|6. marcius 0i.
Virágládak, Szemetes
Leonardo Da Vinci u. 23.

a
5m-

Köĺerĺilet-használat idej e :

Közterület-haszná|atcéIja:
Köĺeriilet-hasznáIat he lye :

KöZterü let-hasznźlat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 30.

3. Kisfalu Kft.
El ő t erj e s zt ő : Kov óc s o tt ó -v a gł o ngaz dáI ko dós i i g az gat ó
(írdsb eli előterj e szté s)

Soĺís Gyöľgy
Ktilön tőłgya|ásra tesz javaslatot a 3.4. és 3.6. napiľendi pontok tekintetében. Egyéb külön
tźłrgyalásra javaslat nem lévén, a blokkban maľadt napiľendi pontok egyiittes vfiajźLt

megnyitją|ezźĄa.Szavazźsrabocsátjaazalźtbbihatźtrozati javaslatokat:

Napiľend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási aján|at
jőváhagyálsa (5 db)

AYérosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság rigy đönt, hogy

t .) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartĺásban a
természetbęn a Budapest vIil.' Baross u.
komfortos lakasĺa hatźnozatlarl idejii bérleti jogviszonnyal ľendelkezó bérlő részéĺe
töľténő eladási ajanlat kiküldéséhez, a33/2013. (VII. l5.) szamú önkoľmĺányzati rendelet
20. $ és 21'. $ alapjan az elkésziilt forgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgalĺni érték

100 Yo-áva|megegyező összegú, 8.060.000,- Ft vételár kĺizlése mellett.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez etó ígazgatója
Hatfulđő: 20 1 5. ápľilis 6'

2.) hozzaj ałul az ingatIan-nyilvantaľtásban a {-he|yľajn szĺĺmon nyilvlántaľtott,

tennészetbenaBudapestVIII.,Jĺízsefľĺ.ar*szźtmaIattí,62m2
alaptertiletiĺ, komfortos |akásrahatfuozat|an idejÍĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|o

részéte történő eladási ajźnlat kikĺilđéséhez, a3312073. (VII. 15.) számú ĺinkoľmányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítéséľe meghatfuozottak

e|yt ajzi sziímon nyilviíntartott,
szźtm alatti, 42 m" ďapteriilettí,
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szerint, aZ elkészult foľgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgalmi érték 50 Yo-á,val
megegyezo összegű, 6.995.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 201 5. április 6.

3.) hozzájarul az ingatlan-nýlvántaľtásban aIhe|yrajzi számon nyilviíntartott,
természetben a Budapest VIII., Kaľácsony Sándoľ u. lllnsztsm a|atti,32mf
alapterületű, félkomfoĺtos lakásra haÍározatlan idejű bérleti jogviszonnyal renđelkező
béľlő részéte torténő eladási ajánlat kikĹildéséhez, a 33/2013. (VII. 15.) szźrntl
önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a félkomfortos lakás énékesítésére
meghattltozottak szerint, az e|késnjlt foľgaImi értékbecslésben megállapított forgalmi
érték25 Yo-ávalmegegyező ĺĺsszegű, 1.152.500,- Ft vételáľ közlése mellett.

Fęlelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 6.

4.)hozzájáru|azingatIan-nyitvántaĺásban"frtoIyrajziszĺĺmonnyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca 

- 

szźtm alatti, 55 fiŕ
alapterülettí, komfortos lakásra hatźlrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők
tészére történő eladási ajánlat kiküldéséhez, a33/2013. (VIL 15.) számú önkomlányzati
rendelet 27. $ alapjáĺl, a Képviselő-testiilet 21'7/2014. (xL05.) szímú döntésében
meghatfuozottak szerint, a vízmú-, csatornamií ktjzmríręndszeľ felújítás költségeivel
megegyezó, a lakásra alapteľÍilet aĺányában eső 3.088.8ó3,- Ft összegű érték 100 oń-źtval

megegyező cisszegiĺ, 3.088.863'- Ft vételáľ közlése mellętt.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 2015. április 6.

5.) hozzt$aruI az ingat|arl-nyilvántaľtasban a
teľmészetben a Budapest VIII.' József utca
ďapteľĹiletri komfortos lakásľa hatfuozat|an idejtí bérleti jogviszoľľlyď rendelkező bérlók
részére tĺjrténő eladási ajánlat kiktildéséhez' a33/2013. (VII. 15.) számú önkormĺányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakas értékesítéséĺe meghatározottak
szeľint, az elkésnjlt foľgalmí éľtékbecslésben megállapított forgďmi érték 50 %o-ánaL

megegyező összegÍÍ' 4.450.000'- Ft vételĺáĺ közlésę mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. ápľilís 6.

6.) felkéľi a Kisfďu Kft-t a határozat szeľinti eladási ajánlatok kikiildésére és az adásvételi
szerzőđések megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 20|5. május 1.

-rclyr 

ajzi számon nyilvĺántartott,

.J;f szĺám alatti, 48Írŕ
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Napirend 3.2. pontja: A Budapest VIII., József köľút 47. szám alatti, 36697/0/NÍ3
helyľajzi számú, határozott időre szólĺí bérleti joggat terhelt iľoda helyiség elidegenítése

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) u' ingatlan-nyilvántartásban a 36697l0lN|3 heLytajzi száĺ:non nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József köťtÍ 47.I. emelet 11. szám alattĺ,33rŕ
ďapterületiĺ, hatźtozoÍt idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célri helyiségre fennáIló
elidegenítést kízáĺő feltétel alól felmentést ad,

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺĺgyvez ető igazgatőja
Hataľidő: 201 5. április 6.

2.) hozzájaru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a 36697/0lNI3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József korűt 4./. I. emelet 1I. szźlm a|atti,33rlł
alapteriilettĺ, iroda helyiségre vonatkozó eladási ajźnlat bérlő tészére történő
megkülđéséhez, a vételárnak, az elkészĺilt forgďmi értékbecslés, vďamint a
32/2013.NiI.15.) számt önkormanyzati ľendelet a|apján a foľgalmi érték 100 Yo-źtban,
azaz 8.560.000,- Ft összegben történő k<jzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatôja
Határidő: 2015. tryri|is 6.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatőÍozat szerinti eladási ajźnlat kiktildésére és az ađźsvéte|i
szętző dés megkötés ére.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataĺidő: 2015. május 1.

Napirend 3.3. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadására (3 db)

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dĺint hogy

1.engedé1yeziilLtészétehatźnozzt|arlidejiibérletiszerzí5désmegkötéséta
Budapest VIII., József u. 47. szźlm a|atti, 35159 hĺsz-ú lakóéptĺlet udvarán kialakított
gépkocsĹbeá|lóra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti đíj meilett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍő igazgatőja
Haténdő: 20 1 5. maľcius 3 0'

2. az tnkormźnyzat hrlajdonában álló tires telkek, felépÍtményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételekíSl sző|ő 59/2011. Qil.07.) szétmtl
onkormĺínyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése ďapján a bérleti szerződés hatźiyba
lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti dfinak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezető igazgatőja
Hatariđő: f015, április 7 .
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3. az onkormćnyzat tulajdonában á1ló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. 6I.07.) sztrrĺll
Önkoľmányzatĺ rcĺde\et 15. $ (4) bekezdés a) pontja aLapjźn eltekint az egyoldaI'ĺ
kĺjtelezettség vállaló nýIatkozat kozjegyzőí okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelĺĺs: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. marcius 30.

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi- szére hatáĺozat|anidejű bérleti szerződés megkötését a
Budapest VIII., Bródy Srándor u. 15. sztnl alattí, 36623 hĺsz-ú lakóépiilet udvaľán
kialakított gépkocsĹbeá||óru,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa berleti dĺj
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatója
Hataľiđő: 2015. maľcius 30.

2. az onkoľmźnyzat tulajdonában álló iires telkek, felépítrnényes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek bérbeađásanak feltételeiről szólió 59/201 1. (xI.07.) szĺámú
onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđése ďapjĺín a bérleti szerzőđés hatáIyba
lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegii óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺíđő : 201 5. ápn|is 7 .

3. az onkoľmányzat tulajdonában álló tires telkek, felépítrnényes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről sző|ő 59/2011. CXI.07.) számú
onkotmźnyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja atapjan eltekint az egyoLdal,Ú
kötelezettségvźůla|ő nyilatkozď közjegyzői okiratba foglďásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft.. tigyvezető igazgatőja
Hatándő : 20I 5 . március 3 0.

A Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) engedélyeziIrészére határozat|an idejű béľleti szeľződés megkötését a
Budapest VIII., Bľódy Sándor u. 15. szźlm alata, 36623 hĺsz-ú lakóépület uđvaľĺán
kialakított gépkocsi-bett||őra,30 napos fęlmonđĺĺsi idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺĺńđő: 2015. marcius 30.
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2.) az onkormányzat tulajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletęk bérbeadásának feltételeirol szóló 59/20|1. (xI.07.) szźtm,Ú'

onkormanyzati rendelet i3. $ (2) bekezdése alapján a bérleti szerzóđés hatályba
lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Fele1ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. ćtptlllis 7 .

3.) u tnkormanyzat tulajdonában alló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beáIlók és dologbérletek béľbeadásanak feltételeiľől szőIő 59l201i. cKI.07.) számú
onkormanyzati rendelet 15. $ (a) bekezđés a) pontja a|apján eltekint az egyo\đalil
kötelezettség vállaló nyĹ|atkozatközjegyzói okiratba foglalásától, a bérIeti díj ménékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľiđő: 2015. mttrcius 30.

Napiľend 3.4. pontja: A PATRONUS Rendezvényszervez(Í Kft. béľbevételi és

béľbeszámításĺ kérelme a Buđapest VIII. keľület, Baross u. 1f2. szám a|atti Íiľes,
łinkormányzatĺ tulajdonrĺ nem lakás célri helyiségľe

A napirend 3.4. pontját kĺiliin tárgya|ásra kikéľték.

Napirend 3.5. pontja: Kaszanitzky Anna egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a
Budapest \{II. keriilet, Német u. 10. szám a|atli üres, iinkormányzati tulajdonrĺ nem
lakás céIrĺ helyiségre

A Varosgazdrĺlkodasi és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájarul a Budapest VIII. keľĺĺIet, 34913l0ĺN|9 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. kerületo Német u. 10. szÁm a|att elhelyezked ó, 64 m2 alapteľületÍĺ" ĺires,
<inkormanyzati tulajdonú, utcai bejaratu, fiĺldszinti helýség bérbeadásához hatźlrozatlan
iđőľe 30 napos felmondási idővel Kaszanitzlĺy Ánna egyéni vállalkozó tészére, miihely
tevékenysé g cé|jźra,36.866,- Ft/hó' + Áfa bérleti + köz1lzr:Íni és ktilön szoIgtitatási díjak
összegen.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: f0|5. marcius 30.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat szeľinti bérleti szerzodés megkötéséľe, amelynek
feltétele, hogy az Önkormanyzat tulajđonában źi|ő nem laklás cé|jaĺa szollgěiő helyiségek
bérbeadásanak feltételeiľőI szóló 35/2013' (VI.20.) szźĺrlű Budapest Józsefuárosi
onkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan közjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláításźlt vźi|a\ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. május 31.
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Napirend 3.6. pontja: LALIBEN Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VII[. kerület, Ullői
út 54-56. szám alatti iires, łinkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségekre

A napirend 3.6. pontját kültin tárgya|áłsra kikérték.

\apĘend 3.7. pontj a' magánszeméIy, valami"t I'
JnasánszeméIý n il., lI. János Pál pápa ffi.
szám alatti iiľes łinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul ltozzá a Budapest vI[.' 34757ĺ0ĺN48 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest v[I[.,II. János Pál pápa tér l7. szám a|aÍt elhelyezkedő, 33 m" alapteľtiletű,
üres,önkormźnyzatitulajdonú,utcaifü1dszintinemiakáscélúhelyiség,C
magánszeméIyrészéretörténőbérbeadásźůloz.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. marcius 30.

f.) nem jdrul hoad a Budapest YI[.' 34757ĺ0IN48 helyľajzi sztlmon nyilvántaľtott,
Budapest vlil., II. János Pál pápa tér 17. szám a|aÍĹelhelyezkedő, 33 m2 alapteľiiletrí,
Ĺires, önkormtnyzati tulajdonú, utcai ftjldszinti
bérbeszámítás engedélyezéséhez
ľészére.

magánszemé|y

Felęlős: Kisfalu K-ft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 20t5. marcius 30.

r.) hozzlíjđrul a Budapest VIIL' 34757l0|N48 helyrujzi számon
VIil.' II. János Pál pápa tér 17. szám alaĹt e|helyezkedő,
ĺjnkormiánvzati tulaidonú. utcai fiĺldszinti nem lakás célú
hatźLrozott időre, 2019. decembeľ 31. napjźig,
magiínszemé|y részére, iigyvédi iroda cé|jarą 30.933I- Ft/hó + Áfa bérleti + közĺizemi és
ktilön szolgaltattsi díj ak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 20Í5. marcius 30.

4.) houdjórul a Budapest VI[., 34757I0IN48 helyľajzi számon nyilvĺíntaľtott Budapest
VIII., II. János Pál pápa tér Ĺ7. szźlm alatt elhelyezkedő, 33 m" ďapteriiletíí, tiľes,
önkormźnyzatitulajdonú, utcai fiildszinti nem lakás célú helyiség fe(týításához.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatlíridő: 2015. maĺcius 30.

5.) a bérlő a béľleti jogviszony időtartama a|aÍt bérbeszímítással nem élhet a
megallapodásban váLIaIt felújítások tekintetében,továbbá az ákala eszközölt beruhlázĺások

nyilvlántaľtott, Budapest
33 m" alapteľtiletű, iires,
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ellenéľtékét aZ onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti
jogviszony alatt és aztkovetóen sem.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015, március 30.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonábarr álló nem lakás céljaľa szolgáló helyiségek
bérbeadásanak feltételeiľől szőLó 35ĺ20ĺ3. (VI.20.) szźmu Budapest Józsefuarosi
onkormanyzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapjan 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelel<ĺ

óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján közjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aIźtíĺtsát vďlalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfa1u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 31.

Napirend 3.8. pontjat(Tr"alamin rbevételi kérelme a
Budapest VIII. keľület, Kaľácsony Sándoľ u. 14. szám
tulajdonrĺ helyiségľe

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ligy dönt, hogy

alatti ĺires önkoľmánvzati

1.) nem jáľut hozzá a Budapest VIil. kerület, 35446/0/N1,6 helyrajzi számon
nyilvántartott, Budapest VIII. kerĹilęt, Kaľácsony Sandor u. 14. szálm a|atíelhelyezkedő,
15 m2 ďapteľiilehĺ, iires, önkormlányzati hrlajdonú, udvari bejáľatu, fijldszinti he1ýség
bérbeadásrího,*ĺĺnszemély t észér e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatáľidő: 20t5. marcius 30.

2.) hozzájáłrul a Budapest YIII. keľüIet, 35446I0ĺN!6 helyrajzi szĺ{mon nyilvántaľtott,
Budapest vlil. keŕület, Karácsony Sándor u. 14. szźmt alatt elhelyezkedő, 15 m2

ďapterĺiletrĺ, tĺľes, önkonnányzati tulajdonú, udvaľi bejáratu, fi'lđszinti helyiség
bérbeadasához hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idővel ffi
magánszemé|y részére' gépkocsi taĺolás tevékenység cé|jfua, 10.315'- Ft/hó + Afa
béľleti + közĹizemi és kiilö,n szolgáJtatźsi díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hataridő: 201,5. mtrcius 30.

3.) felkéri a Kisfďu Kft-t a hatánozat szerinti bérleti szęrzóďés megkötésére, amelynek
feItétele, hogy az onkormlínyzat tulajdonában alló nem lakrás céljara szo|gźl|ő helyiségek
béľbeađásĺĺnak feltételeiről szóló 35l20I3' (VI.20.) számú Budapest Józsefuarosi
onkoľmanyzati ľenđelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi bérleti díjnak megfeleiő
óvadék megfizetését, vďamint a i7. $ (4) bekezdése alapjan közjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvallalásinyíIalkozataltlirásźńvá||aljaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatándő: 201 5. május 3 1 .
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Napirend 3.9. pontja: Á.GAOGLU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u.
I07. szám alatti ĺĺľes iinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

A Varosgelzdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy:

1.) hozztźjdrul a Budapest vI[., 35811 he|yrajzi számon nyilvantartott, a Budapest VIII.,
Baľoss u. 107. szám a|atti,S0 m2 alapterületiĺ utcai bejaľafu ftildszinti és kizarólag abból
megközelíthető 4| m2 pinceszintí, összesen 91 m2 alápterĹiletű nem lakás céhi hélyiseg
bérbeadásához hatfuozatlan időre, 30 napos felmondási hatĺáľidővel az AGAOGLU Kft.
részére, hús-, hentesáru keľeskedelęm (szeszesital iáľusítás nélkĺil) tevékenység cé|játa,
40.145,- Ft/hó + Afa bérleti + közĺizemi és külön szo|gáItatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatarĺdő: 201 5 . máĺcius 3 0.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a batáĺozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feitétele, hogy az onkormĺányzat tulajdonában álIó nem lakas cé|jtxa szolgźlő helyiségek
bérbeadásanak feltételeiľől sző|ő 35ĺ2013. CVI.20.) szźtmtĺ Budapest Józsefviáĺosi
onkormrínyzati rendelet 14. $ (2) bekezđése ďapjłín 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megf,lzetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvráIlalásinyilatkozata]źiráséúváJla|jaabérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatańdő: 20 1 5. május 30.

Soós Gyiiľgy
Megallapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 1 taľtózJ<odás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
hatáĺozatokate|fogadta:

Napiľend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladásÍ ajánlat
jőłváthagyása (5 db)

290ĺ2015. GII.30.) sz. VáľosgazdáIkodásÍ és PénzüryÍ Bizottság hatńrozata
(11 Ígen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blolĺJrban történt a szavazás)

A Vĺírosgazdalkodási és PénzÍig1i Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtu| az ingat|aĺl-nyilvántartasban a ely ajzi szĺíľnon ný lvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIIr., Baľoss u. zám alatti, 42 m2 alapteľtiletű,
komfoľtos lakásra hatźtrozatlan idejű bérleti jogviszonnyď rendelkező béľlő részére
töľténő eladási ajáĺúat kikĹildéséhez, a3312073. CVII. 15.) számú önkormáĺryzati rendelet
20' $ és 21. $ alapjĺín az e|késni|t foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték
100 Yo-źxa| megegyező összegú, 8'060.000,- Ft vételár közlése mellett.
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természetben a Buđapest VIil., Jĺizsef k.t. ł- szźm a|aÍÍi, 62 m
ďapterüIetü, komfortos lakásra határozatlan idejrí bérleti jogvíszonnyal ľendelkező bérlő
részétę történő eladási ajánlat kiktildéséhez, a33/20|3. (VII. 15.) számú ĺinkormrányzati
rendelet 19. $ (ĺ) bekezdésében) a komfortos lakás értékesítésére meghataĺozottak
szerint, az e|készulrt forgalmi étékbecslésben megállapított foĺgalmi érték 50 Yo-źxa\
megegyező összegű, 6.995.000,- Ft véteIár közlése mellett.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. ápnLis 6.

3.) ho zztĄ ttru| az ingatlarl-nyi lvántartásb an y ĺajn számon nyilvántartott,
természetbenaBudap"itvIII.,Ku.á".oiyTáođóň.-sztĺmalatti,3fm2
alapteľületú, félkomfortos lakásra hatélrozatIarl idejri bérleti jogviszoĺľlyal rendelkező
béľlő tészére t<irténő eladási ajźnlat kiküldéséhez, a 33ĺf073. (VII. 15.) szĺímú
önkormiányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a félkomfortos lakás éľtékesítésére
meghattrozottak szerint, az e|készilt foľgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi
érték25 oÁ-ávalmegegyező összegű, 1.152.500,- Ft véteiáľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő1a
Hataľiđő: 2015. április 6.

2.) hozzajárul az ingatlan-nyilvántartásban a

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźľ:.dő: 20 1 5. április 6.

4 .) ho zzaj árul az irrgatlarl-nyi lvántartásb an a

Iyrajzí számon nyilvántaľtott,
E-. /^ f

z| szaÍnon
tęrmészetbęn a Budapest VI[., Salgĺítarjáni utca
alapteľületű, komfoľtos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlők
részéte töľténő eladási ajźnlat kiktildéséhez, a33/2013. (VII. 15.) szamú önkormányzati
ręĺdeLet 27. $ alapjrán, a Képviselő-testtilet 2L7/20I4. CXJ.05.) szěľľÍl döntésében
meglatźlrozottak szerint, a vízmu-, csatoľnamú közműľendszet fe|tĄítźls költségeivel
megegyező' a lakásra ďapterĹilet aúnyźlban eső 3.088.863,- Ft összegri érték i00 Yo-ával
megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
HaĹáľidő: 20|5. ápn|is 6.

5.)hozzájaru|azingat|arl-nyilvantaľta'b*utĚhe|yrajziszźrlonnyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József utc" tÜszźĺn a|atti, 48m2
alapteľületii, komfortos lakásľa határozatlan idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők
ĺészéte történő eladási aján7at kikt'ildéséhez, a33/2013. CVII. 15.) szĺmú önkoĺnányzati
rendelet 19. $ (1) bękezdésében' a komfoľtos lakás értékesítésére meghataľozottak
szeľint, az ekésnjJrt foľgďmi éľtékbecslésben megĺíllapított forgďmi éľték 50 %o-ávaJ

megegyező összegÍĺ' 4.450.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápľilis 6.
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6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aiánlatok kiküldésére és az adásvételi
szerződések megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ.igyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. május 1.

Napiľend 3.2. pontja: A Budapest VIil., József ktiľrĺt 47. szám alatti, 36697l0/N13
helyĘzi számű,határozott időre szóló bérleti joggal terhelt iľoda helyiség elidegenítése

2911201'5. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént ą szavązós)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingatlaĺr-nyilvantaĺásban a 36697/0/N13 helyrajzí számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Józsęf köťÚt 47. I. ęmelet 7I. szfun a|atti,33rĺł
ďapteriiletrí, hatarozott idejű bérleti joggal teľhelt nem lakás célri helyiségre fermálló
elidegenítést |<lzátó feltétel alól felmentést ad,

Felelős: Kisfďu Kft. ĺigyvezďó igazgatőja
Hataridő: 201 5. ápľilis 6.

2.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántaľtĺásbaĺr a36697/0lNI3 he|yĺajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József kőťilt 47. I. emelet |I. szźm alatti,33m,
ďapteriiletÍi, iroda helyiségĺe vonatkozó eladasi ajźnlat bérlő részére töľténő
megküldéséhez, a vételttrnak' az elkésztilt forgalmi értékbecslés, valamint a
32D0|3.(ru.15.) szĺmú önkormányzati rendelet aIapjaĺ a forgalmi éľték 100%o-ábarl,
azaz8.560.000,- Ft clsszegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. ápnLis 6.

3') felkéri a Kisfalu Kfr-t a hatfuozat szeĺinti eladasi ajźnlat kiktildésére és az adásvételi
szer zó dés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyüezető igazgatőja
Hatfuiđő:2015. május 1.

Napĺrenđ 3.3. pontja: Javaslat gépkocsĹbeállĺĺ béľbeadására (3 db)

292 t201'5. GII.30.) sz. Váro s gazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottsá g határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazas)

AYátosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságúgy dönt, hogy
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1. engedél]'ezi részére hatáľozatLan ideiű bérletí szerzođés megkötését a
Budapest VI[., József u. 47' szám alatti,35159 hĺsz-ú lakóépület uđvarán kiatakított
gépkocsi-beállőra,3O napos felmondási idővel 6.476,_ Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfaiu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. marcíus 30.

2. az onkormźnyzat tulajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlaĺlok, gépkocsi-
beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről szőIő 59l20i1. CXI.07.) számú
Önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđése alapján a bérleti szerzódés hatćúyba
lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegú óvadék megÍizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgaÍőja
Hatáľidő: 20i5. április 7.

3. az orťľiormźnyzat tulajdonában á||ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek béľbeadásaĺlak feltételeiről szóIó 59/2011. CxI.07.) számú
onkormányzati rendelet i5. $ (4) bekezdés a) pontja alapjan eltekint az egyoldďú
kötelezettség vallaló nyilatkozat közjegyzóí okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tękintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2015, mźľcius 30.

293ĺ2015. (III.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodäs szavazatta|)
(Iematikai blokkban történt a szavazds)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy đönt, hogy

1. eneedél)'ezi rLltészérehatérozatlan idejiĺ bérleti szerződés megkötését a
Budapest VI[., Bródy Sandor u. 15. szźľĺt alattl, 36623 hľsz-ri lakóépiilet udvaľĺán
kiďakított gépkocsĹbeái|óra,3O napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatója
Hlatźľ:đő: 20 1 5. maľcius 30.

f. az Önkorményzat tulajdonában alló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérletek béľbeadásanak feltételeiről sző|ő 59/2011. CxI.07.) szamú
onkoľmanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti szerződés hatá|yba
lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megÍizetése.

Fele1ős: Kisfalu Kft. rigyvezető igazgatőja
Hatráĺidő: 2015. április 7 .

3. az onkoľmźnyzat tulajdonában álló tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beáliók és dologbérletek bérbeadásĺának feltételeiIől szó|ő 59/2011. CXI.07.) szamú
Önkormányzati rendelet t5. $ (4) bekezdés a) pontja atapjáĺ eltekint az egyoIda|tl

38



kĺjtelezettség vállaló ny7latkozatközjegyzői okiratba fogIalásától, a bérleti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. március 30.

294/20t5. GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľematiknt blokkban tcjrtént a szavazás)

A Varosgazdálkođási és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) engedélyezi részére hatáĺozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a
Budapest VIII., Bródy Sandoľ u. 15. szźrn alaltí, 36623 hĺsz-ú lakóépiilet udvaran
kialakított gépkocsĹbeeůLóra,30 napos felmondasi idővel 6.476,- Fťhó + Afa bérleti díj
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatĺĺridő: 2015. mfucius 30.

2) a, onkormanyzat tulajdonźbarl á||ő tiĺes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbéľletek bérbeadásanak feltételeiről szó|ő 5912011. CXI.07.) számú
onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezđése alapján a bérleti szeľződés hatályba
lépésének feltétele 3 havi bruttó béľlęti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatlíridő: 2015. áprL|is 7.

3.) u onkonnanyzat fi:/lajőonában álló iĺres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek bérbeadasának feltételeiről sző1lő 59/2011. Qil.07.) számú
onkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjarl eltekint az egyo|da|íl
kötelezettség vállďó nyilatkozatkőzjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj méľtékére
tękintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 2015. měrcius 30.

Napiľend 3.5. pontja: Kaszanitzlły Anna egyéni váIlalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kerĺilet, Német u. I.0. szám a|attĺ üľes, iinkormányzatÍ tulajdonú nem
lakás célú helyiségre

295/2015. (uI.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazattaL)
(ľematikai blokkban ttjrtént a szavazds)

A VarosgazdáJkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzćĄárul a Budapest VIil. keľület, 34913/0lN19 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. keľület, Német u. 10. sztlm a|att elhelyezkedő,64 m'ďapterületĺĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejfuatu, földszinti helýség bérbeadásához hatźnozatLaĺl
időre 30 napos felmondási idővel Kaszanitz|<y Anna egyéni vállalkozó részéte, műhely
tevékenység cé|jźra,36.866,- Ft/hó + Áfa béľteti * k<jzüzemi és ktilon szolgáltatási đíjak
cisszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. mźrcius 30.

2.) feIkéľi a Kisfalu Kft-t a hatźrozat szeľinti bérleti szerzóđés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľaszo|gáIő helýségek
béľbeadásának feltételeiről szóIó 35/2013. (VI.20.) számtl Budapest Józsefuárosi
Önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17' $ ( )bekezďése ďapjan kozjegyzó előtt egyoldďú
kötelezettségvállďási nyilatkozat a|áírását vćllLďja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 3 1.

Napirend 3.7. pontja: magánszemély, valamint
ilmagánszeméty bérbevételi kérelme a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér L7.

szäru a|atlí üľes önkormányzati tulajdonri helyiség vonatkozásában

296ĺ2015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság hatá,rozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)
(Tematiĺrai blokkban történt a szavazás)

AYárosgazdálkodási ésPénzligyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) nem jdrul hoaó a Budapest VIII.' 34757ĺ0ĺN48 belyrajzi szĺĺmon ĺyilvéntartofi,
Budapest vI[., II. János Pál pápa tér |7. szám a|aĹt eIhelyezkedő,33 m" ďapteriiletiĺ,
tires, önkoľmányzati fulajdonú, utcai ftildsziĺrti nem lakás célú helyiség,
magánszemélyrészéretörténőbétbeađásźúloz.

Felelős: Kisfa]u K-ft. üg)rvezető igazgatőja
HatÁĺĺđő : 201 5. mátcius 3 0.

2.) nem júrul hozzd a Budapest VIII., 34757I0lN48 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII., II. János PáI pápa tér 17. szám a|atĹelhelyezkedő,33 m. ďapteľiiletiĺ,
tires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai ftildszinti nem lakas célri helyiség tekintetében a
bérbeszámitás engedély ęzésébez
részéte.

magiínszemély

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatláridő: 2015. máľcius 30.
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3.) hozzájdrul a Budapest VIII., 34757/0lN48 he|yrajzi szĺámon nyilvántartott, Budapest
vI[., II. János Pál pápa tér 17. szźÍn alatt elhelyezkedő, 33 m2 alapteriiletű, ü.".,
onkormrányzati tulajdonú, utcai földszinti nem
határozott időre, 2019. decembeľ 31. napjáig,

célú hel bérbeađásához

kiiitjn szolgálí,atási díj ak összegen.

Felelős: Kisfalu Kťt. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I5. mátcius 30.

4.) hozzójárul aBadapest VIII., 34757ĺ0lN48hetytajzi számon nyilvántartott Budapest
VIII., II. János PáI pápa tér l7. szźľnl aIat:t, elhelyezkeđő, 33 m2 ďapteľiileťú, ti,",,
önkormlányzati tulajdonú, utcai ftilđszinti nem lakás célú helyiség felújításahoz.

Felelős: Kisfa]u Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 20|5' mtrcius 30.

5.) a bérlő a bérleti jogviszony időtaľtama alaÍt bérbeszámítássď nem élhet a
megállapodásban vá|La|t felújítĺások tekintetében,továbbá az á|taLa eszközölt beľuhrízrísok
ellenéľtékét az onkormanyzattól semmilyen jogcímen nem követelheti a béľleti
jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatfuídó : 201' 5 . mtncius 3 0.

ó.) felkéri a Kisfďu Kft-t a határozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajđonában álló nem lakás céljara szo|gá\ő helyiségek
bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) sziĺmú Budapest Józsefuáľosi
onkormlínyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźt vátllralja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
}latándő : 20 1 5. május 3 1.

Napirend 3.8. pontja: ĺ kéľelme ava
Budapest YIII. kerület, Kaľácsony
fulajdonú helyĺségľe

szám alatti üres tinkormánvzati

29712015. GII.30.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénziiryi Bizottság határozata
(l1 ĺgen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematilrai blolrkban tortént a szavazós)

AYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerĺilet, 35446/0/N16 he|yrajzi szĺámon
nyilvántaľtott Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 14. száľĺl alatt. elhelyezkedő,

Sándoľ t4.
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15 m' alapterületű, Ĺiľes, onkoľmányzati tulajdonú, udvari bejáratű, fĺjldszinti helyiség
bérbeadásahoz ilEIřn agánszemé|y részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatĺíriđő: 201 5. máłcius 3 0.

2,) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, 35446/0lN16 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIil. kerüle! Kaľácsony Sánđor u. t4. szźtm alatt elhelyezkedő, 15 m2
ďapteľtilettĺ, üľes, tĺnkormányzati tulajđonú, udvaľi bejátatű,, foldszinti helyiség
béľbeadasríhoz hattlrozatlan időre, 30 napos felmondasi idővel 

-

magánszemé|y tészére' gépkocsi tarolás tevékenység cé|jtra, 10.3t5,- Ft/hó + Áfa
bérleti + közĹDemi és külön szolgáltatási đíjak összegen.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyv ezető igazgatőja
Határidő: 2015. mźrcius 30.

3.) felkéri a Kisfalu K-ft-t a hatćLroz'at szeľinti bérleti szerzőđés megkotéséľe, amelynek
feltétele, hogy az onkormĺányzat tulajdonában éi|ő nem lakás céIjara szo|gźůó hetyiségek
bérbeadásĺának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.) sz:ámú Budapest Józsefuarosi
onkormrínyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megÍizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan közjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|tńrásátváiIalrjaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 31.

Napirenđ 3.9. pontja: ÁGAOGLU Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u.
107. szám alatti ĺires iinkormányzati tulajdonr'i helyiség vonatkozásában

298120|5. (III.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, 1tartózkođás szavazat{a|)
(Temati|mi blokkban ttjrtént a szavazłźs)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

t.) hoaújdrul aBudapest VIII., 35811 he|yrajzí sztlmon nyilvantaľtott, a Budapest VIII.,
Baľoss u. t07. szélm alatti, 50 m" alapterĹiletÍĺ utcai bejtratű ftjldszinti és kizáľólag abból
megkÓzelíthető 41 m2 pinceszinti, łisizesen 91 m2 alapterĹiletiĺ nem lakrás célú hélyiség
bérbeadasához hatfuozatlan időre, 30 napos felmonđási határidővel az ÁGAOGLU Kft.
tészéte, hús-, hentesáru kereskedelem (szeszesital áľusíüís nélkiil) tevékenység céIjźra,
40.145,. Ft/hó + Afabérteti + köziizemi és kiilön szolgéitatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáĺidő: 2015. március 30.

z.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat szerinti bérIeti szerzíĺdés megk<ltésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormanyzat tulajđonábarĺ źi|ő nem iakás cé|jáĺa szolgláló helyiségek
bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (W.20.) számú Budapest Józsefuláĺosi
onkoľmányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
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óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előĺ egyoldalú
kötelezettségvállalasiny1|atkozata|áírtsátváLla|jaabéľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. íigyvezető igazgaÍőja
Határidő: 20i5. május 30.

Napiľend 3.4. pontja: A PATRONUS Rendezvényszewező Kft. bérbevéte|i és
bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. keľüIet, Baľoss u. 122. szám alatti üľes,
iĺnkormányzati tulajdonú nem lakás célr'i helyiségľe

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja. Ismerteti két módosító javaslatát: szźtmitott bérleti díjon, továbbá
határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel történő bérbeadas. Megkéľdezi a Kisfalu Kft.
képviselőj ét, befogadj a-e módosításokat.

Nováczki Eleonóľa
Igen, befogađja.

Soós Gyiiľgy
Kérdések, hozzásző|ésok hiányában a vitát |ezźnja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatźrozatl
javaslatot:

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy

1.) hozzlźjórul a Budapest vI[., 35405l0ĺN68 be|yajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss u. If2. sztlm alaĹÍ tďráL|ható' 79 m2 ďapteľiiletií,
tĺres, onkoľmányzati tulajdonú, utcď bejĺírafu ftjldszinti helyiség bérbeadásélhoz
határozat|an időre 30 napos felmondasi idővel, a PÁTRONUS Rendezvényszervező
Kft. részére táľolás, raktározás és saját forga|mazású büfétermékek előkészítése
célrjźra,74.533,- F.t/hó + Áfa bérIeti +k(jzĺlzemiés kĺ.ilĺjn szolgźltatźsi díjak ö'sszegen.

Felelős: Kisfalu Ka. iigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 20|5. mtrcius 30.

2.) hozzójórul továbbá a PATRONUS Rendezvényszervező Kft-vel ffirténó bérbeszéľníÍźlsi
megállapodás megkötéséhez a bérbeadóra tartozó felújítási munkĺík (Íix rács gyffiasą
felszerelése; nyitható rács gyártasa felszerelése; zérbetét beszeľelése kulcsokkal, az
elektromos hźúőzat fetújíĹísa) költségének bérleti đíjba 72 hónap alatt történő
bérbeszźłłnitáshoz bruttó 39I.770,- Ft (308.480,- Ft + 83.290,- Ft Áfa) <isszegben. Az
elszámolás feltételę, hogy a bérlő a felrijítlási munkfüat e|végezze, és a benýjtott
szém;/Lźl<a|apjźna Kisfalu Kfr' onkormányzatiHźukezelőIĺodájaleigazo|jaa teljesítést.

Feleiős: Kjsfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hataridő: 20|5. március 30.
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3.) hozzdjdrultovźhbáaLlatźrozatL. poĺtjaszerinti felújítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáńdő: 2075. március 30.

4.) felkeľi a Kisfalu Kft-t a határozat szeńnti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkoľmlányzat tulajdonábarl áL|ő nem lakás céIjfua szo|gá|ő helyiségek
bérbeadasanak feltételeiről szóló 35l20I3. CW.20.) számú Budapest Józsefvaľosi
onkormanyzati ĺendelet i4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, vaIamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásiny1latkozata|áirásátváIIaIjaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május 31.

5.) fęlkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat szerinti bérbeszÁmítási megállapođas megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Hataľiđő: 2015. április 30.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy l2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az aléhbihatźtrozatot
elfogadta:

2991201'5. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsag úgy dönt, hogy

I.) Itozaźjdrul a Budapest vI[.' 35405l0lU68 helyrajzi számon nyilvĺántartott,
természetben a Budapest vI[.' Baľoss a. t22. szám a|att taLá|hatő,79 m2 ďapteľĹiletií,
tires, onkormźnyzati tulajdonú, utcai bejárata ftilđszinti helyiség bérbeadäséhoz
hattrozat|arĺ időre 30 napos felmondási iđővel, a PATRONUS Rendezvényszervező
Kft. részére tárolás, raktáľozás és saját forga|mazásrt bÍifétermékek előkészítése
céIjara,74.533,- Ft/hĺí + Áfa bérleti +kijzílzemiés külön szolgěůtatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. marcius 30.

2.) hozzújdrul továbbá a PATRONUS Rendezvényszervező Kft-vel történő bérbeszámítási
megállapodas megkötéséhez a bérbeadóra tartoző felújíĺísi munkak (fix rács gytrtźsa"
felszeľelése; nyitható rács gyártélsa felszerelése; zźtbetét beszeĺelése kulcsokď<al, az
elekfuomos hźůőzat felujítasa) költségének bérleti díjba 12 hýnap aLaII töľténő
bérbeszámításhoz bruttó 391-770,- Ft (308.480,- Ft + 83.290,- Ft Afa) ö,sszegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felujítási munkákat eIvégezze' és a benyújtott
szźľĺľiéi<' alapjarla Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiĘázkezehő Iľodája leígazo|jaa teljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 201'5. maľcius 30.
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3.) ItozzójdraltovábbáahatźtrozaÍ'2. pontja szerinti felújítási munkálatok e|végzésébez.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. március 30.

4.) felkéľi a Kisfďu Kft-t a hatátozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonźban ái|ő nem lakas cé\jźra szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeíről sző|ő 35/2013. (VI.20.) számri Budapest Józsefuárosi
onkormanyzati rendęIęt 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérieti díjnak megfeleIő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalri
kĺ jtelezettségvállalásiĺlyilatkozata|ttírásátvćů|aljaalęęndőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. május 31.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat szeľinti bétbeszámítási megállapodás megk<ĺtésére.

Felelős: Kisfďu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2015. április 30'

Napiľend 3.6. pontja: LALIBEN Kft. bérbevételĺ kéľelme a Budapest VIII. keľület, tiilői
űt54-56. szám alatti ĺires, iinkoľmányzatitulajdonú nem lakás céIú helyiségekľe

Sorós Gyiiľgy
A vitát megnyitja. Ismeľteti abiĺtokźbajutott informáciőt, miszennt az e|őzo cég, amely
visszaadta a helyiséget, nagyobb taĺtozátst halmozott fel, az új cég tulajdonosi köľe peđig
vgyarnz. Ezéľt nem tźmogatja az előteľjesztést. Kéľdések, hozzászólások hianyában a vitét
|ezźltja.Szavazástabocsátjaaza|ábbihatározatí javaslatot:

A Vaĺosgazdálkodrísi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jára| hozzá a Budapest VIII., 36339/0/N3 és a 36339l0lV4 helryraj3i sziĺrnon
nyilvántaľtott, a Budapest VIIr., Ülloĺ ĺt 54.56. szám alaĹt taJźiható, 4! mz + 49 m2,

ĺĺsszesen 90 m. alapteľületĘ műszakilag egybenýtotą iires, önkormányzati tulajdonri,
utcai bejáratu ftjldszinti nem lakás célú tizlethelyiségek bérbeadásához, a La|íben Kft.
részéte, az áLtaLa ajźn|ott 120.000'- Ft/hó + Áfa béľleti díjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatráridő: 2015. maľcius 30.

2.) hor'zájáru| a Budapest VIII., 36339ĺ0ĺN3 és a 36339/0/N4 he|yrajzi számon
nyilvĺáĺrtaľtott'természetben a Budapest VIII., tiuoĺ ĺt 54-56. szám a|attta|élhatő,4I m2
+ 49 11ł, összesen 90 rÍŕ ďapteriiletű, mtĺszakilag egybenýtott, tires, önkormányzati
fulajđonú, utcai bejaľatu ftjldszinti nem lakás célú tizlethelyiségek bérbeadĺísĺához
hatźrozatlan időľe 30 napos felmondással, a Laliben Kft. részére, vendéglátói
tevékenység (szeszesital arusítássa|) cé|jáĺa,166.500,- Ft/hó + Áfa bérteti + köztizemi-
és kiilön szo|gáItatási díjak összegen, azza|., hogy a tlársaságnak a bérleti szęľződés
megkötéséig a tevékeny ség végzéséhez szÍ'ikséges ľpÁoR körökkel rendelkeznie kell.
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Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. mtlrcius 30.

3.) a bérleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkormrĺnyzat tulajđonában álló nem
takás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.)
szómú Budapcst Józscfuaľosi onkormónyzati rcnđclct 14. $ Q) bckczđć,sc alapjan 3 havi
bľuttó bérleti đíjnak megfelelő óvadék megflizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláirását vá|Ialja a
Ieendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. május 3 l.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 12 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság a hatźltozati
j avaslatot elutasította.

30012015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 12 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alźlbbi hatáĺozati javaslatot
nem fogadja el:

].) nem jórul hozzlź a Budapest VIII., 36339/0/Á/3 és a 36339/0/Á/4 helyrajzi szómon
nyiĺvóntartott, q Budapest WII., tjllĺi tłt 54-56. szlźm alątt tąĺólható, 4] m2 + 49 m2,

ijsszesen 90 m" alapterĹiletíÍ, míĺszakilag eglbenyitott, üres, onĺrnrmányzati tulajdonú,
utcat bejóratú fÓldszinti nem lakas célú üzlethelyiségek bérbeadásáĺloz, ą Laliben Kfĺ
részére, az áItalą ajánlott 120.000,- Ft/hó + /íÍa bérleti díjon.

2.) hozłźjdrul a Budapest VIII., 3ő339/0/Á/3 és a 36339/0/A/4 helyrajzi számon
nyilvántartott, teľmészetben a Budapest WII., Ütlői tút 54-56. saÍm alatt találhątó, 4l m2
+ 49 m,, összesen 90 m, alaptertłIetű, műszakilag egńenyitott, üres, t)nkormárlyzati
tulajdonú, utcai bejdratú föĺdszinti nem ląlrns céIú üzlethelyiségek bérbeądásóhoz
hątározatlan időre 30 napos felmonddssal, a Lalíben w. részére, vendégldtói
tevéIrenység (szeszesital árusítással) céljóra, 166.500,- Ft/hó + Áfa bérleti ł kiziizemi és
kalan szolgáItatasi díjak osszegen, azzal, hog g tórsasógnak a bérleti szerződés
megkatéséig a tevékenység végzéséhez szüIĺséges TEAOR körökkel rendelkeznie kelL.

3') ą béľleti szerződés megkatésénekfeltétele, hogl az onkormdnyzat tulajdondban álló nem
lalrns céljóra szoĺgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szőmú Budapest Józsefvórosi onĺrnrmónyzati rendelet 14. s Q) bekpzdése alapjĺźn 3 havi
bruttó bérleti díjnak meýIeĺő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjón |rozjegyző előtt egłoldalú lrijtelezexségvdllalasi nyilatlĺozat aláírĺźsdt vállalja a
ĺeendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Határiđő: 2015. mttrcius 30.
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4. Egyebek
(ír ás b eli el ő t erj e s zt é s)

Napiľend 4.ĺ.. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed ľrogľam III. Pľogľamalappal
kapcsolatos dłintés elfogadásáľa
El(Íteľjesztő: dr. titdlyos Fanny _ a Polgármesteri Kabmet vezető-helyettese

Soĺís Gyöľgy
A vitát megnyitja. A hatáĺozati javaslat kipontozott részét Zentai oszkáľ nevével javasolja
kiegészíteni. Megadj a a szótBorsos Gáboĺ bizottsźlgi tagnak.

Boľsos Gábor
A kérdése éppen arra irányult volna, hogy mi az etjfuás ilyen esetekben, illetőleg van-e mód
az effajta bíľrílóbizottságokba két főt is delegáIni, egy többségi és egy ellenzéki tagot.

Soós Gyłiľry
Erľrek semmi akadéúya. Megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak, hogy nevezze me1 az
általa delegálni kívant személý.

Boľsos Gábor
A következő tilésen tudja megnevezni. Nem lenne tul elegĺíns személyi javaslatot tenni,
mielőtt megbeszélné az érintettekkel.

Soós György
Yá|aszadásľa megadja aszőt Szép Péter ľeferensnek.

Szép Péter
A holnapi nap folyamĺín kerül lebonyolítasra abíréůőbizottsági ülés, így nem javasoI új tagot.
Kaiser József képviselő lecseľélése is egy nagyon siirgős indítvany keľetében kertilt
előterjesĺésre. Tęľmészetesen a programalapban lesznek még további köľök. A Képviselő-
testĺilet döntĺjtt az 5 tagűblráIóbizottságľól; amennýiben újfent a Képviselő-testĹilet elé kertil a
bírá|őbízottságtigye,nemlátjaakadźiyátatag|étszámbővítésének.

Soós Gyiiľry
Egyéb kérdés, hozzźszóIás nincs, a vitát lezéĘa. Szavaztsra bocsátja az alábbi hatźrozati
javaslatot:

A Vlárosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a vPB |066D0I4. (W..29.)
szamú hatfuozatátban a Prograna|ap negyedik pźůyźuati fordulója keľetében megjelent
pelJyazati felhívásokĺa érkező pztyazatok eLblráIására kijelölt bírďóbizottság tagok névsorát
módosítją és Kaisęľ József helyett Zentaĺ oszkárt jelöli tagnak.

Felelős: polgármester
Hatźmdő : 20I 5. március 3 0.

Soós Gyiirgy
Megállapítją hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a BizottsĘ az alábbihatfuozatot
elfogadta:
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301/2015. (III.30.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(Í2lgen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a vPB 1066i20I4. (Ix.29.)
számťl hatfuozatában a Programalap negyedik pá|yazati forđulója keretében megjelent
pá|yazati felhívásokĺa érkezo pá|yćnatok e|bíĺálástra kijelölt bírálóbizottság tagok névsorát
móđosítja, és Kaiser József helyett Zentai oszkárt jeIöli tagnak.

Felelős: polgárrnester
Hatáľidő: 2015. március 30'

Soós Gyłiľgy
A bizottsági ülést or b ezĄ a, megkö szöni a r ész.ł ételt.

K. m. f.

Az Mĺltv-ben foglďt ľenđelkezéseknek megfelel, és a Váľosgazdálkođási és Pénzügyi
Bízottság 20I 5. mźrcius 3 0-ai tilésén elhangzottakat hitelesen

Bodnar Gabňella
Szervezési és Képviselői Iroda
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"aJ4.-Deákné LőrinczMĺárta
Szervezési és Képviselői tľoda tigyintezője

A bizottsáeĺ iegvzőktinw melléldeteĺ:

. L. sz. melléklet ĺ a 269/2015. (III.30.) sz.

-2. sz. melléklet ĺ a 269/20]5. (III.30.) sz.

- jelenlétĺ ív
. meghÍvĺó

- előteľjesztések

VPB határozat I. sz. melléklete

ĺ/PB határozat 2. sz. melléklete
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a 269/2015. QII.30.) sz.
1. sz. Iľlelléklet

VPB hątórozat ] ' sz. meĺléklete

Jőzsefvárosi Kł5złjsségi Házak Nonprafít Kft,

Üzleti terv ].. számú módosítás

Budapest 2015. március 24'

Cégszerű megnevezés; Józsefvárosi Kfizĺisségi Házak Nonprofit Kft.

5ze|Óe|.y: í084 Budapest, Mátyás tér 15.

Cégiegyzékszám: orag-94't6fŽ

Adógzám: 227661It-2-42

öanfiszamtaszam: 14.|uU"| ll .1bJ I JZ4y.U] UutruUö

Levetezesl / 5zamlazäsl clrn: 1 UÜ4 Ďudapest, 
'ńatyas 

ter 1 b.
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Telephelyek:

. KáptalĺtnÍürcĺ| Tá|roľ u.1.

. Magyarkút / Veľőce oľgonás.u.?.

Felaĺ|htuk a
. józsefváľosi gyernreke|<,

. . łinkoľmĺĺlryzaÍ fcnntĺľtása 
^|í 

t^rtozó kłĺltségvetósÍ szervck cl|átottainak
e és alkalmazottainak iidültctésc
e ônkónt vrĺl|alt feladatkónÚ szabad kapacitás kihasználása

Kaptalanfäred

Tijbb mint ó0 éwel a Káptaianfiiredi ijdijtő építése utđn megkezdi5dik a tabor
teljes kiirű rekonstrukcióJą. Ennek értelmében 2015 évben megkezdődik.e iidijlő
rekonstrukcíója, amelyre első ijtemben 52 millió Íorint óII rendelkezésre ąz
Ö nko r mónyzat s aj őt f o r rlsáb ó t.

Ezt az összeget páIyózatí pénzek belvonánÝal igyekzijnk kÍegészíteni. A tervek
között szerepel Qz eląvu[t kijzmíivek klcseré!ése, felÚjíťósa, a fahuak
rekonstrukciója illetve a kiszolgĺáIó egységek.moderniztźIása. A tervek elkészłtése
és.az engedéIyezési éIjárósokat kijvetően gyors üÍ,emezésseI kívánjukoz építkezést
lebonyalítani, hogy minéI hamąrabb meg tudjuk .nyitni a tdbor kaputt. A
munkálatok beÍejezéséig az üdłjlő zórva tart.

h1agyarkút

Beruhuások szÜkségessége miatt a magyaŕkÚti ijdüIő 2u5,a,ü.íg tart nyitva, az
áI ta Iu nk f e nntqrtatt mód on,

Társaságunk szerződést kíván kötni egy vótlalkozoval, mely kapcsón az Üdiilő
területét, épii.leteit hasznosítósra, gyernektáboroztatasra kívánja bérbe adni,

A megáIlapodas tartalmr,zza a Jozsefvárosi iskolósok erdei táborónak helyszín
biztosításót. k ellótóssal kapcsolatos fízetést köte(e.ze.ttségük nem vó.Itozna (5%)

Ftlfő|ńafl. A további köĺÚsegek bíztosításóhoz ĺĺülséges 4.4g2.0ffi mítlíó Ft-ot, a
fenntartó biztosítą'nó, ezzel a tanteryben előirt kötelező erdei tóbort 2015. jťlłius
.3.1.ig. 

meg lehet valósítani.

A szerződés terveink szerint ,ĺ+1 évre kłśtnénk, meIIyeI hosszĹl túvon biztosítvo
Ienne a feladat ellátlźs.

2loldal
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2. sz. melléklet
a 269/2015. QII.30.) sz. VPB határozat 2. sz. melléklete
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