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Soós György
Koszönti a megjelentękęt a Bizottság 7. rendes tilésén. Megállapítja,hogy a Bizottság 11

fővel hatáľozatképes. Ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az a|ábbi napiľendi
iavaslatot:

Napirend

1'. záLrt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(írósbeli eĺőterj e sztés)

1. A Buđapest, VIII. kerület Tömő utcar szám alatti lakás megnevezésű ingatlanĺa
vonatkozó elővásarlási jogról vaIó lemondás
Előteľjesztő: Pénzes Attila _ a VagłongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügłosztály
vezetője

2.. A Budapest, VilI. kerĺĺlet Rakóczi ít]szám alatti lakás megnevezésii ingatlanĺa
vonatkozó elővásarlási jogról való lemondás
Előterjesztő: Péĺaes Attila _ a Vaglongazdálkodási és Územeltetési Ugyosztály
vezetője

3. Javaslat a Pollack Mihály téľ a|att ta|á|hatő, ,,garázsépü1et'' megnevezéssel
nyilvántartott ingatlanon.. fennáló elővásĺírlás1 josról' való lemondással kapcsolatos
döntés meghozatalĺára (SURGossEG' P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Pénzes Attila - a VaglongazdóIkodási és Üzemeltetési Ug1losztóly
vezetője

2.Kijzbeszeľzések
(írósb eli előterj esztés)

1. Javaslat ,,Közétkeńetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tĺáĺďókonyhak
fejlesztésével,, tátgyttközbeszerzési eljrírás megindításáľa 1ľóľffizBEsÍTEs)
Eĺőterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina _ a Humánszolgdkatósi Ügłosztály vezetője

3. Beszerzések
(írósb eli előteĘ e sztés)

1. Javaslat az MNP III. ,,T4l1 Köztertĺleti áľtalomcsökkentő szolgĺíltaüások elnevezésíí
projekt lebonyolítasőhoz szakĺĺru feladatok ellá,tásď, tárgyťl,közbeszerzési éľtélůatáľt
el nem étó beszeruési eljĺáras eređményének megállapításĺíra
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina _ a Humánszolgóltatási Üglosztóly vezetője

4. J őzseÍvárosi Váľosiizemeltetési SzolgáIat
Előterjesztő: Ács Péter - igazgató
(írásbelt előterj esztés)

1. Javaslat uz ĺ]1 T.1.|,l téľi Piac 12 jeIu, 20 mf alapterületií piací tizlethelyiség bérleti
jogĺínak megszerzése céijából kilrt pźt|yázat eređményének megállapítására és új
pźiyźzat kiírásaľa



5. Va gyo n gazdáIko d ási és Üzemeltetés i TJ gy o sztáiy
Előterj e s ztő : P énzes Áuila - iiglo sztáIyvezető
(írósbeli előterj esztés)

1. Javaslat az Uj Teleki téri
elbírálásáľa

f. Javaslat az Uj Teleki téri
eLbírtitlsttta

piac terĺiletén lévő G2 iizlethelýség bérlői kéľelmének

piac teriiletén lévő Lf ;,lzlethelyiség bérlői kérelmének

5. Javaslat a Kisfalu Kft. alapító okiľatanak módosítrásara 1ľóľKÉzBEsÍTÉs)

6. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltán _ mb. cégvezető
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a Práter utca 55. szźlm a\atti önkormányzati épületben e|végzésre keriilő
felújítási munkálatokra vonatkozó Egyĺitfmiiködési Megállapodás elfogadasĺíľa -
ELOTERJE SZT O VISSZAVONTA

2. Javaslat a Corvin Sétany Program lebonyolításaĺa vonatkozó projektmenedzseri
szeruődés elfogadasĺĺľa (PóTKÉZBESÍTÉS)

7. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó _ ügłvezető igazgató
(ír ós b e I i e l őte rj e s zt é s)

l. A Budapest VIII., József körut 48. szám a|atti, 35229l0/N18 helyrajzi sz{mú,

hatźrozatlan időre szóló béľleti joggď terhelt tizlethelyiség elidegenítése .

ELOTERJE SZT O VISSZAVONTA
2. J & ANTóNIA Csemegę Kft. béľbevételi kéĺeIme a Budapest VIII. kerület, Német u.

13. számďatti iiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3. Creatrio K-ft. bérlő béľleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII.

Stáůly u. 15. szám alatti önkormźnyzatitulajdonú helyiség vonatkozásában
4. Javaslat a Budapest VIII. kerÍiĺet, Szentkiĺiálýa.23. szźrn alatti iires, önkormínyzati

tulajđonú nem lakĺás célú helyiség nýlvrános egyfordulós pźiyźvaton töľténő

bérbęadćsźaa- ELŐTERJE sz;r o vIssZAvoNTA
5. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, l'ĺ"äĺJ* "{""-üź|'z,ám a?atti |akźts

bérbeađástra
6. Javaslat a Budapest VIII., Dobo zi utcaJszźlm a\attiépületben lévő lakás minőségi

3. A Kribus Kft. kérelme parkolóhely-létesítési kötelezettség
megállapodiís, ualaĺĺint. településrenđezési szerződés
(POTKEZBESTTES)

4. Közterület-h asznáLaÍi kérelmek elbírálása (POTKEZBESITES)

lakáscseréj ével kapcsolatban, 
Yľ.Ť,,Yľ'.'o:,1,"'ŕ "'";m szĺím.alatti

megszĺintetésére, másik lakás béľbeadása mellett

źLtyőJ]'a|ź.sźLÍől szóló
megsziintetéséľől

lakasra vonatkozóan
megegyezéssel vaIó



8. Javaslat a Budapest ViII., Vay Áaem ,'(,,a^a1atti éptĺletben lévő lakás minőségi
Iakáscseréj ével kapcsolatban

9. Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásara
10. Javaslat gepkocsi-beáltó bérbeadásara(2 db) - ELOTERJESZTŐ VISSZAVONTA

8. Tájékoztatók
(ír ós b eli t áj éĺa zt at ó)

1. Tájékoztatás a Kapeleion Kft. bérleti díj hátÍalékának ľendezéséről a Budapest VI[.
József kĺ. 50. szám alatti heIýség tekintetében
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Ęft. tłgnezető igazgatója

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 1l igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazaĹtal' aBizottság az a7źhbi napiľendet
elfogadta:

|70120Í5. (III.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BŁottság határozata
(11 igen, 0 nem,0 tartĺózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság azalźhbi napirenđet fogadja el:

Napirend:

t. zárt üIés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b eli előterj e szt é s)

1. A Budapest, VIII. keľület Tömő utca}zám akatti,lakas megnevezésíi ingatlanľa

vonatkozó elővasaľlási jogľól való lemondás
ElőteĘesztő: Pé'ľues Attila _ a Vaglongazdállĺodósi és Üzemeltetési Úg,losztáIy
vezetője

2. A Budapest, VIII. keľület Rákóczi a}złm alatti, lakas megnevezésií ingatlanÍa
vonatkozó elővásaľlasi jogľól való lemondás
Előterjesztő: Péľues Attila _ a VagyongazdáIlrodósi és Üzemeltetési Ügłosztály
vezetője

3. Javaslat a Pollack Mihály tér a|aĹt Ía\źlbatő, ,'gaľázsépüleť' megnevezéssel
nyilvĺántartott ingatlanon..fennáló-elővásárlási jogról való lemonđással kapcsolatos

dbntésmeghozatalĺĺľa(SÜRGossÉG,porrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Pénzes Autla _ ą Vaglongazdálkadósi és Üzemeltetési Ügłosztdly
vezetője

2.Kőzbeszeľzések
(íľásb eli előterj esztés)

1. Javaslat ,,Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhak
fejlesztésével'' táľgyu kőzbesięrzési eljarás megindíüásáľa (POTKÉZBESÍTES)
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina _ a HumánszolgáItatdsi Üglosztály vezetője



3. Beszerzések
(írásbeli előterj esztěs)

1. Javas1at az MNP III. ,,T4ll KöZterületi ártalomcsökkentő szo|gáltatások elnevezésĺĺ
projekt lebonyolításához szakrnai feladatok el|túásď, tćngyű,kijzbeszerzési értékhatárt

el nem érő beszerzési eljarrĺs eredményének megállap ítására
Előterjesztó: Dr. Bojsza Krisztina - ą Humanszolgaĺtatasi ÜgłosztáIy vezetője

4. J őzsefv áľosi Városüzemeltetési Szolgálat
Előterjesztő: Ács Péter _ igazgató
(ír ósb eli e l őt eĘ e s zt é s)

1. Javaslat u, Úi ľeleki téri Piac J2 je|ls,2O m2 alapteriiletű piaci iizlethelyiség béľleti
joganak megszerzése céljából k,'lírt pá|yazat eĺedményének megállapítĺásáľa és új

páIyźzatk1itásźra

5. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
El ő t erj e s zt ő : P é nz e s A t til a - tigl o s zt ályv e ze tő
(írásb eli előterj e sztés)

1. Javas1at az Uj Teleki téri piac területén |évó G2 iizlethelyiség bérlői kérelmének
elbfuá|ására

2. Javaslat az Uj Teleki téri piac tertiletén |évó L2 tizlethelyiség bérlői kérelmének
e|bíĺa|tsaru

3. A Kĺibus Kft. kérelme parkolóhely-iétesítési kötelezettség átvźůLalásźLről szóló
megállapodiís, valamint telepĺilésrendezési szeruődés megsziintetéséről
(pÖľrÉzgESÍTÉS)

4. Közterĺilet-has náLaťĺ kérelmek elbíľáIása (POTKEZBESITES)
5. Javaslat a Kisfalu Kft. alapító okiĺatanak módosítasĺíĺa (PoTKEZBESITES)

6.R:év8 Zrt.
Előterjesztő : Csete Zoltón _ mb. cégvezető
(írásb eli előteĘ esztés)

1. Javaslat a Corvin Sétany Progľaĺn lebonyolítasaľa vonatkozó projektmenedzseri
szeruő dés elfo gadasara (PóTKÉZBESÍTÉS)

7. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovdcs ottó _ügnezető igazgató
(ír á s b eli e l ő terj e s zt é s )

1. J & ANTŐNIA Csemege Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Német u.

13. szám ďatti tires, önkormányzati tulajdonli nem lakás célú helyiségre
2. Creatrio Kft. bérlő bérleti díj cs<ikkentésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII.

Stahty u. 15. szám alatti önkormźnyzati tulajđonú helyiség vonatkozísában



a
-). Javaslat a Budapest VIII. keľtĺlet, Magdolna utca szám alatti lakás

bérbeadásáľa
4. Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utca!s zÁm a|atÍi épüietben lévő lakás minőségi

lakáscseľéj ével kapcsolatban
5.!avaslataBudapestVIII.,Lujzu,.J-száma|atti1akasravonatkozóan

r rc.lo bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való

megszüntetéséľe, másik lakás bérbeadása mellett
6. Javas|at a Budapest VIII., Vay Áaam u.lszám alatti épĹiletben lévő lakás minőségi

lakáscseréj ével kapcsolatban
7. Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásĺáľa

8. Tájékoztatĺók
(íľósb eli táj é la ztat ó)

1. Tźýékoztatźts a Kapeleion Kft. bérleti díj hátralékanak rendezéséró| a Budapest VIiI.
Józsefkrt. 50. szam alatti helyiség tekintetében
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Kisfalu Kft. tigłvezető igazgatója

!. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ósbeli eĺőterjesztés)

Napirend 1.1. pontja: A Budapest, VIII. keľtilet Ttimő utca|Tzálm,alattl,!Ťá,
megnevezésiÍ ingatlanra vonatkozó e|ővátsár|ási jogľó.I való lemonđás ZART ULES
Elő\erjesztő: Péizes Attila _ a Vaglongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztóĺy vezetője

A napirend tdrgyaldsa zórt iilěs keretében töľtént az Mijn. 46.s a bekezdése értelměben. A
iapirend tdłgyallúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 171/2015. QII.02.) sz. WB

hatdrozatot a zúľt iilěsrőI kěsziilt jegzďkiiąru tartalmazza.

Napĺrend 1.2. pontja: A Budapest, YIII. kerĺilet Rákĺiczĺ fi}szát-']ltlŁ lalĺĺs
megnevezésĺĺ ingatlanľa vonatkozó elővásáľlásĺ jogról való lemon-ł[ás ZART til.Es
Előlerjesztő: Pěizes Attila _ a Vagtongazdálkodási és Üzemeltetési Ugyosztály vezetője

A napirend tórgyalósa zlźrt iilés keretében történt az Mijn. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tó.rgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 172/2015. GII.02.) sz. WB

hatdrozatot a zúrt iilésről késziilt jegzőÍkönyv tartalmazza.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a PoIIack Mĺhály tér a|att taláibatő, ,,garázsépiilet''
megnevezéssel ńyitvántartoít ingatlanon fennálló elővásárlási jogról y1q ľ_.jldással
kapcsotatos diintés meghozatalrára ULES
Elärcrjesztő: Péľues Attila _ a Vagłongazdóĺkodási és Üzemeltetési Ugyosztály vezetője

A napiľend tórgyallÍsa zlúrt iilěs keretében ttirtént az Mijtv. 46.s a bekezdése értelmében. Á
iapirend tlźrgyallźsa sordn elhangzottakat és a meghozott 173/2015. (ilI.02.) sz WB

hatdrozatot a zúrt iilésról kěsziilt jegyzőkłinyv tartalmazza.



A Bizottsóg létszáma _ Borsos Gáboľ meg,lrkezésével - I2 főre változott.

2.Kozbeszerzések
(írásbelt előterj esztés)

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat ,,Kózétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel
és a tálalĺókonyhák fejlesztésével'' tárgyú kiĺzbeszeruésĺ eljárás megindításáľa
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - a HumánszolgáItatósi ĺJglosztály vezetője

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzásző|ások hiányában avítźtlezáqa. Sravazźstabocséúja az
alábbi hatát o zati j avasl atot :

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,K<ĺzétkeztetési szolgáltatas eIlátása díétĺás
étkeztetéssel és a talalókonyhák fejlesztésével'' táľgyti közbeszerzési eljarĺísban úgy dönt,
hogy

1. a k<izbęszęrzésę|<rőI szóIő f}Il. évi CV[I. törvény második része szeľinti hiľdennénÍIyel
induló, tárgyalásos közbeszerzési eljáľást folytat le.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20L5. mfucius 2.

2. e|fogadja az e|őtetjesztés 2. szźmrű' mellékletét képezo részvételi felhívast és a 3. számú
mellékletét képezó kiegészítő dokumentációt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 20I 5 . március 2.

Soós Gytiľgy
Megállapítją hogy 10 igen' 0 nem,0 taľtózkođás szavazattalaBízottságaza\źlbbihatáĺozatot
elfogadta:

t74ĺ20I5. GII.02.) sz. Városgazđálkodási és PénzĺiryÍ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodńs szavazatta|, Borsos Gábor és Pintér
Attila nem vett ľészt a szavazásban.)

A Vrírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Kíjzétkeztętési szo|gźitatźs e|léńźsa diétás
étkeztetéssel és a tálďókonyhźl< fejlesztésével'' taĘw kozbeszerzési eljaľásban úgy đönt,
hogy

1. a közbeszeruésekĺőI sző|ő 2011. évi CVIII. törvény második része szerinti hirdetrnénnyel
inđuló, tłírgyalasos közbeszetzési eljárást folytat le.

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 2015. marcius 2.



2. elfogadja az előteľjesztés f. számú mellékletét képező részvételi felhívást és a 3. számil
mellékletét képező kiegészítő dokumentációt.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2075. március f .

3. Beszerzések
(ír ás b eli előt erj e szt é s)

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat az MNP III. ',T4l1 
Kiizteľületi ártalomcsökkentő

szo|gá|tatálsok elnevezésiĺ pľojekt lebonyolításához szakmai feladatok e||átása,, tárgyűl,
kiizbeszelzési éľtékhatáł,rt e| nem érő beszer"zési eljáľás eredményének megállapításáľa
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina _ a Humánszolgóltatósi Ügłosztály vezetője

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja' Kérdések, hozzásző|ások hianyában avitźltLezérja. Szavazásrabocsttja az

al ábbi hattro zati j avasl atot :

A Varosgazdrílkodási és Pénzügyi Bizottság az MNP III. ,,T4l1. Közteriileti áľtalomcscjkkentő
szolgáItatÁsok elnevezésii projekt lebonyolításĺíhoz szakmai feladatok ellźiása,, tćrgyil,
kozbeszeruési éľtékhatárt el nem érőbeszerzési eIjarásban úgy dönt, hogy

1. Fiatalokď, Egészséget, Családot Segítő Kozhaszrrú EgyesĹilet (székhely: Ülloĺ ĺt ĺoz.
fszt./III., adőszźlm I82543f1'-I-43) ajarllattevő ajźtnlata érvényes, alkalmas a szerződés
telj esítéséĺe és nem áll' k'lzarő ok hatálya alatt'

Fęlelős: polgármester
Határidő: f0I5. máĺcius 2.

2. Abeszerzési eljarás eredményes.

Felelős : polgáĺĺľrester
Hatźtriđó : 20 1 5. március 2.

3. A beszerzési eljaľas nyertese a Fiatďokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhasznit
Egyesti1et (székhely: Ülloi ĺt 1,07. fsú../III., adőszáma: I825432I-I43), amely a

legalacsonyabb összegiĺ érvényes ajánlatot adta,ajénlataazajánlatkéĺő rendelkezésérę álló
fedezeten belül van, ďkalmas a szetzódés teljesítésére. Elfogadott ajźnlati áłta: 2.900,- Ft +

0,- Ft ĺlE1Jfua, összesen nęttő I.74O.000,- Ft (600 őra) 20|5. május 30-ig, amennyiben a

projekt meghosszabbodik 2015. auguszhrs 30-ig, akkoľ a 2a15. május 30. - 2015.

augusztus 30. közötti időszaka nettó 1.508.000,- Ft (520 óľĄ, ebben az esętben összesen:

nętüó 3.248.000,- Ft (1120 óľĐ.

Felelós: polgáľmester
Hataridő: 2015. mfucil,ls 2.



4. Ahatározat 3. pontj a alapjźn felkéri a polgaĺmestert a megbíztlsi szetzódés aláirásźlra.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. maľcius 2.

Soós Gyiirgy
MegáIlapítja, hogy 12 igeĺ,0 nem, 0 taľtóZkodás szavazattal a Bizottstąaza|ábbihatározatoĹ
elfogadta:

t75|20t5. GII.02.) sz. Városgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság az MNP III'. ,,T4/I Közterĺileti ártalomcscjkkentő
szolgáltatások elnevezésű projekt lebonyolításźłloz szakmai feladatok ę|Lźúásď' tátgyú,
kozbeszerzési értékhatárt el nem érőbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyestĺlet (székhely: Üllői út 107.
fsń../III., adőszám'. L82543fI-1-43) ajáĺlattevő ajánlata érvényes, alkalmas a szerzodés
teljesítésére és nem őIIV'lzáĺő okhatáJya a|att.

Feielős: polgármester
Hataridő: 201 5' maľcius 2.

2. Abeszeruési eljáras eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. marcius 2.

3. A beszerzési eIjźrás nyertese a Fiatďokat, Egészséget, Csaláđot Segítő Közhaszntl
Egyesület (székhely: Üĺ0ĺ ĺt I07. fsń..lIII., ađószáma: 1'825432I-1-43), amely a
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adt4 ajtlĺůata az ajźnLatkéró rendelkezéséľe alló
fedezeten belül van, alkalmas a szerződés teljesítésére. Elfogadott ajźnlati źra:2.900,- Ft +

0,- Ft ereĺdta, összesen nettő |.740.000,- Ft (600 fua) 2O|5. május 30-ig, amennyiben a
projekt meghosszabbodik 2015. augusztus 30-ig, akkor a 2015. május 30. - 2015.
augusztus 30. közĺitti időszakra nettó 1.508.000,- Ft (520 órĄ, ebben az esetben összesen:
ĺettő 3.248.000,- Ft (1120 órĐ.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. mércius 2.

4. A hataľozat 3. pontja a|apjźnfelkéń a polgármesteľt a megbizási szeĺzódés aláiréstna.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. március 2.



4. J őzs eÍv álľo s i Váľos üzem eltetési Szolgá lat
Előterjesztő: Ács Péter _ igazgató
(ír ás b eli e lőt erj e s zt é s)

Napirend 4.1. pontja: Javaslat az Úi Teleki téri Piac
iizlethelyiség bérleti jogának megszezése céljábót
megállapítására és új pátyázat kiírására

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja. Kéľdések, hozzźsző|ások hiányában avitátLezáĺja. Szavazásrabocsátja az
alźtbbihatározati javasIatot:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a' Ú3 ľeleki téri Piac If je\u,20 IÍł ďapterületíí piaci üzlethetyiség bérieti jogának

megszeľzésecéljábólV'líttpáIyazatoteľedménýelenneknyilvánítja.
Felelős: polgármester
Hataridő: 201' 5. mfucius 2.

f. ismételten megindítja az Új Teleki téri Piac Jf je|u, 20 m2 alapteľületiĺ piaci
iizlethelyiség bérleti jogának me gszeruése céljából |<lírt pá,|ytlzatot, amelyľe tekintettel
elfogadjaahatáxozatmellékletétképezőpá|yźuaĺfelhívást.

Fe1elős: polgármester
Hatáľiđő: 2015. máľcius 2.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a hatarozat 2. pontja szeľinti palyazati
felhívĺás helyben szokásos módon töľténő kifiiggesĺéséről, vďamint a honlapon
t<jrténő megi elentetéséľől.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. mĺĺľcius 2.

Soós Gyiirgy
Megĺĺllapítj a,hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás sravazattal a BizottsĘ az aLźbbihattrozatot
elfogadta:

176ĺ20L5. (Itr.02.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍiryÍ Bizottság hatjrozata
(l1 igen, 0 nem, 0 taľtrózkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)

A Vláĺosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a" Ú3 releki téri Piac Jf je\ű,20 m2 alapterĹiletíí piaci Ĺizlethetyiség béľleti joganak

megszerzése céljából loírt páIyazatot eređménýelennek nyilvánítja.

Felelős : polgáĺĺrester
Hatźlriđó : f01' 5 . mźrcius 2,

J2 jelíí' 20 m" alapteľületíí piaci
kiíľt pá.Jyá.zat eredményének
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2. ismételten megindítja az Új Teleki téri Piac If jeLu, 20 rr? alapterĹĺletű piaci
üzlethelyiség bérleti jogának megszetzése céljából kJíTt páIytzatot, amelyre tekintettel
elfogadjaabatźrozatmellékletétképezóptiyázatifelhívást.

Felelős: polgármester
Hataľidő : f01 5. máłcíus 2.

3. ŕblkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. ponda szerinti pźilyźuati
felhívas helyben szokásos módon tö'rténő kifiiggesztéséről, valamint a honlapon
tĺirténő megj elentetéséről.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'5. mźrcius 2.

A ĺ7612015. GII.02.) sz' VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

5. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Előterj esztő : P.énze s Áuila - ügłosztályvezető
(íľósbeli előterj esztés)

Soĺós Gyłiľgy
Külön tźrgyaIásratesz javaslatot az 5.4, napirendi pont tekintetében. Egyéb ktil<jn tÁĺgyalźsa
javaslat nincs, a blokkban marađt napirendi pontok egyĹittes vitáját megnyitja, LezĄa.
Szavazásrabocsátjaaza\ábbihatérozati javaslatokat:

Napirend 5.1. pontja: Javaslat az tli Teleki térĺ piac terÍiletén |évő G2 üztethelyiség
bérlői kérelmének elbírálására

A Vráľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźljáľu| az EIJ Print Kiadó és Szolgráltató Kft. G2 je|íi tizlethelyiségben folytatott
tevékenységi körének hírIapaľusítassal vďó kiegészítéséhez, valamint fudomasul veszi a
cég székhelyében bekövetkezett változását (új székhely:- 1221 Budapest Aĺany János u.

45.I. em. 12.).

Felelő s : polglármesteľ
Hataridő: 201'5. máĺcius 2.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti módosított bérleti szeruodés
aLtńtásfua.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. mźrcius 1 0.
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Napirend 5.2. pontja: Javaslat az IJj Teleki téri piac terĺiletén |évő L2 üzlethelyiség
béľIői kérelmének elbíľálására

A Városgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozztĺjźltul azLf jelű ĺizlethelyiség albérletbe adásźlloz,,Kárpáti Tej, Kenyéľ, Pékáľu''
Kft. (székhe|y: 2051 Biatorbágy' Rosenbach János u. 44. Cégegyzékszím: 13 0917f
667, Adószarn: f5071128-f-13) részére az a|źlbbi feltétęlekkel:

Đ a bérlő az a]bérletbe ađás idejéľe emelt bérleti díjként megťlzetí az albér|etbe adott

helyiségĺészre eső emelt béľleti díjat, melynek méľtéke a bérleti díj másfélszerese;
b) a szerződés megszúnése esetén az a|bérlő a helyiséget cseľeelhelyezés és pénzbeli

téľítés igénye nélkiĺl kÓteles kitiríteni;
c) ha a bérleti szetzőđés a b&\o jogutód nélkiili megsziĺnése miatt szűnik lľ:reg, az

albéľlő a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az
albérlő, akl azltv. ďapjan a bérleti jogviszony folytatásaľa jogosult;

d) a helyiség bérieti đijara vonaĹkozóan az albétló készfizető kezességet vźůl.a|, és az
onkoľmányzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjara szolgéůő helyiségek
béĺbeadásanak feltételeiľől szóló 3512013' CVI.20.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (4)

bekezđésébeĺmeghatÁĺozoÍtkozjegyzoíokiratalěiĺátsźĺtvtůlaIja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. marcius 2.

2. fęlkéri a polgĺírmesteľt a hatfuozat 1. pontja szerinti módosított béľleti szerződés
a|źńtásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mtttcius 10.

Napiľend 5.3. pontja: A Kribus Kft. kérelme parkolĺóhelyJétesítési kfitelezettség
átváIlatásáľóI szĺólró megáIlapodás, valamint településrendezési szerződés
megsziintetéséľől

A Varosgazdálkodĺísi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájaru| a Kĺibus K.ft. kérelméhez, a Buđapest VIII. keľtilet Hunglĺľia krt. 26. sztm
ďatti ingatlan (ľsz.: 3887214) beépítésével kapcsolatban 2010. november 4-én
megköt<itt, parkolóhely-létesítési kötelezettség átvá|Ia|ásáľa vonatkoző megá)|apodás,
valamint telepiilésľenđezési szerződés közös megegyezéssel töľténő megsziintetéséhęz.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. március 2.

f. felkéri a polgáľmestert az 1. pontban hivatkozott megállapođasok megszĹintetésére

vonatkozó megállapodások előkészítésére, alźĺtásźĺa, továbbá a teleptilésrendezési
kĺjtelezeĺségvállalás tényének fijldhivatali törléséhez hozzajaru|ő nyLlatkozat kiadásara.

Felelős : polgĺírmester
Hataĺidő: 2015. március 3 l.
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Napirend 5.4. pontja: Ktizteľiilet-használati kérelmek elbíľálása

A napirend 5.4. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napiľend 5.5. pontja: Javaslat a Kisfalu Kft. alapítĺó okiratának mĺĺdosításáľa

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Kisfalu JózsęfuaľosiYagyongazđáIkodó Kft. a hatfuozat mellékletét képezó
alapítő okiratának mó do sítás át.

Felelős: polgármesteĺ
Hatfuldő: 20 1 5. mrárcius 2.

2. felkéri a polgármestert a batáĺozat meilékletét képez(i a|apítő okirat módosításanak
a|áírásátą és ezze| összhangban kéri azonnaJí intézkeđését az alapítő okiľat
módosításának a cégjegyzékbe történő bejegyeztetéséről, és az alapító okirat egységes
szerkezetb e fo giďás aró 1.

Fele1ős: polgármesteľ
Hatariđő: 2015. marcius 2.

3. felkéri a tfusaság ügyvezetését a cégsegyzéssel kapcsolatos belső szabáIyzatainak az
alapítői dö nté ssel ö s szhangban lévő móđo s ítís ainak áBł ezetését ę.

Felelős: a Kisfalu ltft,. igazgatőja
Határiđő: 2015. marcius 5.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottsá,g u, a|ábbi
hatélr ozatokat elfo gadta:

Napĺľend 5.1. pontja: Javaslat az ĺsi Teleki téri piac területén |évő G2 ĺĺzlethelyiség
bérlői kérelmének elbíľálásáľa

177ĺ2015. (Iu.02.) sz. Yáľosgazđálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtĺizkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tÓrtént a szavazás.)

AYźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźljźtu| az EU Print Kiađĺi és Szolgálĺ,aĺ'ĺi KfĹ. G2 je|u iizlethelyiségben folytatott
tevékenységi köľének híľlapárusítassal vďó kiegészítéséhez, valarrint tudomás.ul veszi a
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cég székheiyében bekövetkezett vá|tozását (új székhe|y: I22I Budapest, Arany János u.

45.II. em- 12.).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. máľcius 2.

2. felkéľi a polgármestert a hatátozat 1' pontja szerinti móđosított bérleti szerződés
a|ćtvásóra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20Í5. március 10.

Napirend 5.2. pontja: Javaslat az ĺli Teleki téľi piac terüIetén |évő Lf iizlethetyĺség
béľlői kéľelmének elbíľálására

17812015. (III.02.) sz. Várôsgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartĺĎzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokAb an történt a szavazás.)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' hozzájźttu| azL|jelrĺ üzlethelyiség ďbéľletbe adásćłloz ,Kátpáti Tej, Kenyér, Pékáru,,
Kft. (székhe|y: 2051 Biatorbágy, Rosenbach Jiános u. 44. Cégsegyzékszám: t3 091'72
667, Ađőszámz 2507|128-2-|3) tészére az alźbbi feltéteIekkel:
a) abér|o az albérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megťlzeti az aLbér|ętbę adott

helyiségľészľe eső emelt bérleti đíjat, melynek méľtéke a bérleti díj másfélszerese;
b) a szerzódés megszíinése esetén az a|bérlő a helyiséget cseľeelhelyezés és pénzbeli

térítés igénye nélkiil köteles kitiľíteni;
c) ha a bérIeti szeruődés a bérlő jogutód nélhili megszíĺnése miatt szűnik męE, az

albérlő a bérleti jogviszony folytatasała nem jogosult, kivéve, ha olyan szemé|y az
ďbéľlő, aki azLtv. a|apjána béľleti jogviszony folytatásaľa jogosult;

d) a helyiség bérleti đíjáľa vonatkozóan az a|bérLő készťĺzető kezességet vá|Ia|, és az
onkonnányzat fulajđonában tůIő nem lakás céIjała szolgéiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI.20.) önkormányzatí rende|et 17. $ (4)

bekezdésébenmeghatćrozottközjegyzőiokirata|ěĺírźsźltvá|la|ja.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 20|5. mwcius 2.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontja szeľinti móđosított bérieti szeruődés
aLź.j,tásźra.

Feielő s : polgárľnester
Hatźľĺdó: 20I 5 . mátcius l 0.
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Napirend 5.3. pontja: A Kribus Kft. kéľelme parkolóhely-létesítési kiitelezettség
átvállalásáról szóló megállapodás, valamint telepüIésľendezési szerződés
megszfĺntetéséről

1791201,5. (I[.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hat:ározata
(12 igen' 0 nenr, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozztljáĺu| a Kribus Kft. kéľelméhez, a Budapest VIII. keľület Hungária k,ĺt.26. szćm
alatti ingatlan (lľsz.: 38872/4) beépítésével kapcsolatban 2010. november 4-én
megkötött, paĺkolóhely-létesítési k<jtelezettsé E źLNźL||a|ź.saľa vonatkoző. megáIlapodás,
valamint településrendezési szerzódés közös megegyezéssel történő megszÍintetéséhez.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. marcius 2.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megállapodások megszÍintetésére
vonatkozó megállapodások előkészítéséľe, aláírásfua, továbbá a telepiilésrendezési
kötelezettségvállalás tényének ftĺldhivatali ttjľléséhez hozzájtru|ő nýLatkozatkiadásaĺa.

Felelős: polgármester
Hatźnđő: 2015. málrcius 3 1 .

Napirend 5.5. pontja: Javaslat a Kisfalu Kft. alapító okiľatának módosításáľa

180/2015. (nI.02.) sz. VáľosgazđáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazttta|)
(Tematikai blokkbąn tĺjrtént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. elfogadja a Kisfalu Józsefvĺáľosi Yagyongazdálkodó KÍ. a hatźLrozat mellékletét képező
alapítő okiratának módo s ítasát.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2015. marcius 2.

2. felkéri a polgármestert a hatáÍozz:t mellékletét képező a|apítő okirat módosítasának
aIákására" és ezzęI tisszhangban kéri azorľrali intézkedését az a|apítő okir.at
módosításának a cégsegyzékbe töľténó bejegyeztetéséľől, és az a|apító okirat egységes
szerkezetbe fo glalásáľól.

Felelős: polgármesteĺ
Hattlrlđő : 20| 5 . mźr cius 2.
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3. felkéri a ttrsasźq ügyvezetését a cégjegyzéssel kapcsolatos belső szabáIyzatunak
alap ítói döntés sel ĺisszhangban lévő mó do sításainak átvezetésére.

Felelős: a Kisfalu Kft. igazgatőja
Határidő: 2015. március 5.

A 180/2015. (III.02.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktinry 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 5.4. pontja: Kłizterület-hasznáIati kérelmek elbíľálása

Sorís Gytiľgy
A vitát megnyitja, megađja aszőt Vörtjs Tamás képviselőnek.

Vöľłis Tamás
A hatźrozati javaslat tV. és VI' pontjait kíváĺ4a észĺevéteLezłi. Az ęIőzo tilésén ttrgyalta a
Bizottság a Corvin közt érintő közteriilet-haszntúati megoldásokat. Vďójában a vál.Lalkozts
magatartźlsa, valamint a körülĺjtte kialakult bizonýa|an helyzet tekintetében nem sikertilt
minden kétséget megnyugtatóan ęloszlatni, ezértjavasolja aBizotÍságnak, hogy ahattrozati
javaslat IV. pontját ne fogadja el. Amint egy tisńább helyzet alakul ki, és nyilvánvďóvá
váInak az ott folyó tevékenységek, azok jogszerűsége, mint egyéb közteľület-haszná|ati
engeđéiy megadásának, ennek sem Ięsz akadáůya. A VI. pontot illetően régi probléma a
közterĹilet-haszná|at méľtéke. Ez esetben inkább egy visszavoniást javasol, mert a dĺjntés
meg}lozatalahoz tudni kell, hogy mekkora volt pontosan az a teriilet, amít korábban haszn:ált
az inténĺény. Nem amiért fizetett, hanem amit ténylegesen hasznáLt, biszen a lakossági
panaszok világossá tették, hogy a gyalogosforgďmat is akadá|yozta a túlterjeszkedés.
Továbbá szeretné látni, hogy a Közteľület-felügyelet milyen eljarásokat indított az ügyben,
érzékeitek-e ott báľrniféle közterĹilet-haszná]ati problémát vďamint, hogy az előzo áL|apothoz
képest a mostani mutat-e eltérést. Ezen információk birtokában javasolja taľgyalni a
Bizottságnak a szőban forgó kéľelmet.

Soĺís Gyöľgy
Megkérdezi az e|őterjesztőt, visszavonja-e ahatfuozatljavaslat VI. pontját. Igen, visszavonja.
Ahatáĺozatljavaslat tV. pontjáról pedig külön szavazástrendelel. Egyéb kérdés, hozzászőIás
nincs, avitźtlezźĄa. Elsőként szavazástabocsátja ahatźrozatijavaslat aIábbi,IV. pontját:

A Vráľosgazdďkodási és Pénziigyi Bízottság úgy đ<int, hogy

1 . kdzteľtilet-hasznźtlati hozzájźralźst ad _ egy összegben történő díjfizetéssel _ az alábbi
tigyben:

KözterĹilet-hasznźiő, kéľelmező :

KözterĹilet-hasznďat idej e :

Kö zterület-ha sznáIat céIj a:

Köztertil et-h asznáIat helye :

Közterület-hasznźlat nagys ága :

Meadĺt Globe Kft.
(1084 Budapest, József u. 43-45,)
2015.március 02. _2015. mĺáľcius 1ó.

egyéb renden,ény (Emlékezés Ĺinnepe)
Corvin köz
44 TIŕ Q db taház) + 33 m2 ftitelepülés)
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f. tudomásul veszi aMeadit Globe Kft. koaerĺilet-használatźLt2015. februaľ ĺ6-tőI2015.
március 0 1 -j éi g (díj fizetés kĺjtelezettsége mel lett).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. marcirrs 2.

Sois Gyöľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, l0 nem, 2 taĺtőzkodás szavazatta| a Bizottság a hatáĺozati
j avaslatot elutasította.

I8tl2015. ([I.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BŁottság határozata
(0 igen, 10 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi hatfuozati javaslatot

nem fogadja el:

I. közterület-haszndlati hozzójárulást ad _ egy osszegben történő dffizetéssel _ az alábbi
ügłben:

KözterülerhasznóIó, kérelmező: Meadit Globe Kft.
G084 Budapest, József u, 43-45.)

Közterüĺet-hasznĺźIat ideje: 20] 5. március 02. _ 20] 5. március ] 6.

Kozterülerhasznólat célja: eg,léb rendezvény (Emlékezés ünnepe)
Kozterület-hąsznáIąt helye: Coľvin köz
Közterület-használat nagłsága: 44 m2 ( db fahaz) + 33 m2 (kitelepütéý

2. tudomásul veszi a Meadit Globe l{ft. kozterulerhasználatót 2015. februór l6-tóI 2015.

március 0 I -jéig (dffizetés lútelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. mtrcius 2.

Soĺís Gyöľgy
Szavaztstabocsátjaahatźltozatí javaslata|ábbi,fennmaradtpontjait:

A Yéttosgazdtikodrĺsi és Pénzvgyi BizottsĺĘ úgy dcint, hogy koĺerulet-hasznáIati
hozzájaĺulást ad _ díjmentességgel _ az alábbi tigyben:

Közteľtilęt-hasnĺźlő, kéreimező: Társasház Teleki tér 3.
(1086 Budapest, Teleki tér 3.)

Kĺjztertilet-használat ideje: 2015. mźrcius 09. _2015. május 09.

Közterület-basznáiat cé|ja: építési munkaterĹilet
Köztęľület-basznáúathelye: Teleki tér 3.

Közterület-hasznáfatnagysága: 40 m2

Felelős : polgiírmesteľ
IJatándő : 20 7 5 . mźr cius 2,
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A Yźrosgazdálkodási és Pérzugyi Bizottság úgy đönt, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájátuLást ad - egy összegben történő díjfizetéssel- az a|źlbbi ügyben:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

Kö ztenilet-haszná|ő, kére lmező :

Köztertilet használat ídej e:

KöZtertilet-haszná|at céIj a:

K<izteriilet-használathelye:
KÔzterĺil et-haszná|at nagys ága:

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 2015. marcius 2.

1 . közterĹilet-h aszntiati hozzźtiárglást
ügyben:

Közterület-használó. kéľęlmező :

KözterĹilet használat ideie:

Ko zterĹilet-haszná|at cé|j a:

Közteriilet-hasznłílat helve :

Köztęrĺilet-hasztáló, kérelmező :

Közteľtilet haszrrálat idei e:

KözterĹilet-hasmďat célj a:

Kö zteľĺil et-haszná|at helve :

Nyolcpipa Bt.
(1061 Buđapest' Jókai téľ 8.)

2015'március 02. -20t6. maľcius 01.

v irágIáda, szemétgyúj tő
Leonarđo DaVinci u.23.
f7 mr

ad - egy összegben történő díjfizetéssel _ az alćtbbi

Kepes Hostess Kft.
(1149 Budapest, Pillangó paľk 8/b.)

2075. március 02., 201'5. mźltcius 05.

201 5. mźncius 06., 2015. mfucius 09.

2015. máncius 12., 2015. mźĺtcius i3.
szórólaposztás
Bíľó Lajos utca
Győľfu István utca
Lokomotív utca

2015. maľcius 06. .2015. március 07.

2015. ápĺlis 03. - 20i5. ápľilis 06'
2015.máljus 0i. _2015. május 04.

idény jellegíj asztaLi árusítás (Nőnap, Húsvét,
Anyak napja)
Coľvin sétánv

2. tuđomásul veszi a Kepes Hostess Kft. koaeľulet-hasznźl|attlt 2015, februáľ 23., 20L5.
februaľ 26., 201, 5. febľuar 27 . napjan (díjfizetési kötelezettség mellett).

Fęlelős: polgáľmester
Határidő: 2015. máľcius 2.

A Yárosgazdźtlkodási és PénzĹigyi BŁottság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznźůati
hozzájáĺu|ást ad - egy összegben történő díjfizetésse| _ az a|źlbbi ügyben:
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Közteri.ilet-haszná|atnagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. marcius 2.

A Yárosgazđźtlkodási és Pénzĺigyi BízottsĘ úgy dönt, hogy közterület.haszná|ati
hozzitjtrulźtst ad _ díjmentességgel _ az aLábbi Ĺigyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: HungaľofestNemzetiRendezvényszervező
Nonpľofit KfĹ
(1082 Budapest, Kisfaludy tt.32.)

Közteľület-használat iđeje: 2015. marcius 13. _ 2015. mátcius 16.

KözterĹilet-hasznáIatcélja: egyéb rendezvény (2015. marcius 15-i
nemzeti tinnep)

Közteľület-használat helve: a mellék]et szeľinti utcákban
- Reviczlry utca
- Szentkiľályi utca
- Puskĺn utca
- Pollack MÍhály tér
- Mlizeum utca
- Bródy Sándoľutca
- Tľefoľt utca
- otpa^csiľta utca

Közteľti1et-hasznźt|atnagysága: 20 f00 m"

Felelős: polgármester
Hatlíriđő: 201 5. március 2.

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteĺiilet-hasrnźiati hozzajtu|ást ad _ egy összegben töľténő díjfizetésse| _ az alábbi
ügyben:

Köztertilet-hasznaló. kérelmező: onish Kft.
(1061 Budapest, Andrássy út 45.)

KözterĹilet használat ideje: 2015.mtlrcius 02. _2015. marcius 31.
Közterĺilet-hasnÉlat cé|ja: vendéglátó tętasz
KözteľüIet-hasmźlathelye: Kálvin téľlTvíúzeum utca
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 10 m2

2, tudomásul veszi az onish K-ft. közteriilet-hasznélatát maĺcius 01-jén (díjfizetés
kötelezettsége mellett).

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlĺjđó : 201' 5 . mźrcius 2.
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Soós Gyiirgy
MegáItapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartóZkodás szavazafta| a Bizottság az alábbi
hatttr o zatokat el fo gadta :

l82l201s. (ilI.02.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(12 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazđálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|atj
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel _ az a|źĺbbi ügyben:

Közterület-hasznáIó, kérelmező: Társasház Teleki téľ 3.
(1086 Buđapest, Teleki tér 3.)

Közterület-használat ideje: 2075. mźlrcius 09. - 2015. május 09.

Közteľiilet-hasznáIat célrja: építési munkateľĹilet
KöZteľĹilet-hasznáłathelye: Teleki tér 3.

Közterület-hasznáLatnagysźlga: 40 Íŕ

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. marcius 2.

183 ĺ2a L5. GII.02.) sz. Vá ľos gazdálko d ási és PénzÍigyi Bizotts ág httár ozata
(I2 igen,0 nem, 0 taľtrózkodás szavazatta|)

A Yźtosgazdźůkodási és Péĺlziigý BizottsĘ úgy dönt, hogy közterülęt-haszlźiati
hozzźtjáĺuliást ad _ egy iisszegben tĺirténő díjfizetésse| _ az althbi ügyben:

KĺizteľĹilet-hasznáIő, kérelmęző: Nyolcpipa Bt.
(106i Budapest, Jókai tér 8.)

Közterület hasznďat ideje: 201'5.mtrcius 02. -f01.6. marcius 01.

KözterĹĺlet-hasznźůat céIja: vlrág|áda, szemétgyíĺjtő
Kĺĺzterĺilet-hasznéiathelye: Leonardo Da Vinci u. 23.

KözteľĹilęt-hasznáiatnagysága: 27 fił

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. maľcius 2.

184120|5. (III.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság batározata
(lf igen,O nem, 0 taľÚrízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĹĺlet-hasznáLatíhozzětjfuulást ad - egy összegben töľténő díjfizetéssel _ az a|ábbi

ügyben:
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2. tudomásul veszi a Kepes Hostess Kft. k<jzterület-hasznáIatát 20|,5. februaĺ 23., 2015.

február f6.,2015. februáľ 27. napján (díjfizetési kötelezettség mellett).

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2015. maľcius 2.

185/2015. (III.02.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdá|kodasi és Pénnlgyll Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
hoz-zájaru|ást ad _ egy összegbęn történő díjfizetéssel _ az alábbi iigyben:

Kö zterület-haszníló, kérelmező :

Közteľiĺlet hasmálat ideie:

Kcj zteľĹilet-haszná)at cé|j a:

K<j ztertilet-hasznźl|at helye :

KözterĹilet-hasznáůat nagy sága:

Felelős: polgĺáľmestet
Hataridő: 20|5. mźľrcius 2.

Közterület-h asznáIő, kérelmező :

Köztertilet használat ideie:

Kĺjzterül et-haszntůat cé|j a:

KcjzterĹil et-basznáIat helve :

KözterĹilet-h asznáLő, kéľelmező :

Kö ztenilet-haszntlat idei e :

Kepes Hostess Kft.
(1,149 Budapest, Pillangó paľk 8ib.)
2015. mźrcius 02., f0I5. mźncius 05.

2015. március 06., 2015. máĺcius 09'
f075. máĺcius 12.' f015. mźxcius 1 3.

szóľólaposztás
Bíró Lajos utca
Győrtĺ István utca
Lokomotív utca

15' máľcius 06. - 2015. marcius 07.
20t5. apĺlllís 03. - 2015. április 06.
20|5.május 01. _2015. május 04.
iđény jellegu asna|i áľusítás Q.{őnap, Húsvét,
Anyak napja)
Corvin sétány
2mr

Hungaľofest Nemzeti Rendezvényszeryezo
Nonpľofit Kft.
(1082 Budapest, Kisfaludy u.32.)
2015.mźtrcius 13. _2015. marcius 16.

Ĺ86/2015. GII.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vráĺosgazđálkodĺási és Pénzügyi Bizottság tlgy dönt, hogy kĺĺaerulet-haszná|ati
hozzajarulast ad _ díjmentességgel _ az a|źhbi tigyben:
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Koztertilet_hasznźt|atcélja: egyéb rendezvény (2015. március i5-i
nemzeti tirurep)

Koztertilet-hasznźůat helve: a melléklet szerinti utcákban
- Reviczky utca
- Szentkirályi utca
- Puskin utca
- PollackMihály tér
- Mlizeurľ uíca
- Bľódy Sándoľutca
- Tľefort utca
- otpacsiľta utca

KozterĹilet-használat nagysága.. 20 200 m.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. máľcius 2.

^ 
t86ĺf015. GII.02.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

tartalmazza.

I8712015. (ilI.02.) sz. Váľosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|\

A VaľosgazdríIkodási és PénzĹĺgyi Bízottság úgy đ<int, hogy

l. köztęľüIęt-hasznźiati hozzźljáru|ást ad _ egy összegben töľténő díjfizetéssel _ az a|ábbi
ĺigyben:

Közteĺü1et-használó.k&elmező.. onĺshKft.
(1061 Budapest, Andrássy ilt45.)

K<jzterület hasznźĺ|at ideje: 2015. mércius 02. _ 20|5 . marcius 3 1 .

Közterĺ'i1et-baszĺá|at céIja: vendéglátó terasz
Kijzteriĺlęt.haszntůathelye: Kálvin t&ll|l4.úzerľnutca
Közteriĺlet-haszná|atnagysága: 10 m2

2. tudomasul veszi az onish Kft. közteľĺileĹhaszná|atát maľcius 01-jén (díjÍizetés
kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Hatźtť.đő : 20 I 5 . mfucius 2,
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6.Rlév& Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán - rub. cégvezető
(írásb eĺi előterj esztés)

Napiľend 6.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Pľogram lebonyolításáľa vonatlrozĺí
projektmenedzseri szerződ'és elfogađására

Soĺĺs György
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzÁszőIźsok hianyában a vitát |ezáąa. Szavazásrabocsátja az
a|ábbi hatáĺ ozati j avaslatot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy elfogaďja az előterjesztés
mellék]etét képezó, ,,Corvin Sétany Pľojekt Progľam lezźltásáva] kapcsolatos
projektmenedzseľi megbízási szetzőđés,, elnevezésíí đokumentumot és fe|hata|mazza a
po l giíľmestert annak aláít źsźr a.

Felelős: polgármesteĺ
Hataridő: 2015. mlárcius 5. a szerzőđés ďaírási határideie

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottságaz alábbíhatfuozatot
elfogadta:

18812015. (In.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatűrozata
(1.2 igen' 0 nem,0 taľtrózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy elfogadja az előterjesztés
melIékletét képező, ,,Corvin Sétany Pľojekt Progľam |ezfuźtsépaL kapcsolatos
projektmenedzseľi megbízási szetzódés,, elnevezésiĺ dokumęntumot és fęLhatalmazza' a
polgármesteľt annak a|źúr źsfu a.

Felelős: polgármester
Hatíľidő : 207 5 . mfu cius 5. a szer zođés a|aírźsí hatáľidej e

7. Kĺsfalu Kft.
Előterjesztő: Kovócs ottó - ügłvezető igazgató
(ír ós b eli eI őterj e s ztés)

Soós Gyiiľry
Ktilön tárgyalásra tesz javaslatot a 7 .4. napirendi pont tekintetében. Egyéb ktilön tángya|ásta
javaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok egyĺittes vitajźú megnýtja, Iezarja.
Sravazástabocsátjaaza]ábbihatáĺozatl javaslatokat:
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Napirend 7.ĺ.. pontja: J & ANTONIA Csemege Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest
VIII. kerĺĺlet, Német u. 13. szám a|atti iiľes, łĺnkormányzati tulajdonú nem lakás céIri
helyiségre

A Városgazdálkodási és Péĺzügyi Bízottság úgy đönt, hogy nem iĺźrul hozzá a Budapest
VIII., 34903l0/N64 he|yľajzi számon nyilvántaĺtott, Buđapest VIII., Nénret u. 13. szám
alatt elhelyezkedó,46 mf alapterületrí, üres, önkormányzati tuiajdonú, utcai bejáľatú floldszinti
helyiség bérbeadásához a J & ANTONIÁ. Csemege Kft. részérę.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. maľcius 9.

Napirend 7.2. poĺtia: Creatľio Kft. bérlő béľletĺ díj csłĺkkentéséľe vonatkozĺí kéľelme a
Budapest vln. Stáhly u. 15. szám a|atti iinkormányzati tulajdonú hetyiség
vonatkozásában

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem járul hozzá a Creatrio Kft. bérlő által bérelt, Budapest VIII.' 36460ĺ0lilt
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szám a|ati található, 80

m2 alaptertiletií, önkormtnyzati tulajdonú, utcai bejĺíľatu, pincesziĺti ĺęm takas célú
tizlethelyiség bérletí díjának 25.000,-Ft/hs +Afa ĺisszegre történő csökkentéséhęz a
helyiség felúj ítĺása miatt.

2.) hozzáłjára| a Cľeatrio Kft. bérlő áItal bérelt, Budapest VTII., 36460/0/NI helytaj",I

szźmlon nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szélm aIatt ta|źl|ható, 80 m,
ďaptertiletű, önkormányzati tuIajđonú, utcai bejérat,(l, pinceszinti nem lakás célú
tizlethelyi sé g felrĺj ítás ahoz.

3.) hozzájáru| a Cľeatľĺo Kft. bérlő ĺáltal bérelt, Budapest VIII.' 36460ĺ0ĺN1 helyraj"i
számon nýlvántaľtott, a Budapest VIil., Stáhly u. 15. sztlm a|aĹt ta|á|hatő, 80 m"
ďaptertiletíĺ, <ĺnkormányzati tulajdonú, utcai bejfuatÚ, pinceszinti nem lakás célú
tiztethelyiség tekintetében a bérleti szerzođéséĺek módosításához és a bérleti díj 50.000'-
Ftĺhő + Áfa clsszegen történő meglállapításźhoz 20L5. máľcius l. - ápľĺlis 30-ig. 20i5.
május l-jétől a bérleti díj 84.000'-Ft/hó + Afa összegre emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatója
Hatláľidő: 2015. március 9.

Napirend 7.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Magdolna utca
szám alatti lakás béľbeadására

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dĺint, hozzajaru|

1.) 

-részéte 

az źůta|a lakott, Budapest VIII., Magdolna utca Cffi 
^|"Wszobás, 

27,28 m2 alapteniletű, komforto s komfortfokozatu-iäffi
ÉEileadásahoz a hatźiyos ľendelet 22ĺC $-a a|apján, 1 év hataľozott iđőre szőIőan,
költségelvű lakbéľ fizetési kötelezettséggel.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. marcius 2.

2.) felkéri a Kisfďu K-ft-t a hatátozat 1.) pontjában foglaltak a|apjźn a bérleti szerződés
megkcltésére.

l.elelos: Kistalu l(Ít. ügyvezeto igazgatőja
Hataľiđő: 20i5. április 30.

Napiľend 7.5. nontja: Javaslat a
vonatkozóan
megszĺintetéséľe, másik lakás béľbeadása mellett

AYárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

Budapest vlil., Lujza 
". Js zám a|attilakásra

éľlő bérleti jogviszonyának köziis megegyezéssel valĺí

sztĺrl a|atti 1 szoba, komfot nélkĺili, 30,51 m"
érlővel fennalló bérleti jogviszony közös

i.) a Budapest VIII. Lujzau.
alapterületÍi lakás tekintetébé

Napirend 7.4. pontla: Javaslat a Budapest VIII.' Dobozi utca}zám alatti épületben
lévő lakás minőségi lakáscseľéj ével kapcsolatban

A napiľend 7.4. pontiált kiilłĺn táľgyalásľa kikérték

mege gy ezéssel töľténő megszffiFseve! egyiđej iĺleg, masik csereIakás binosítźsáx a| a
BuđapestVIil.,Kőľi'".7számalattiIszoba,komfoľtnélkü1i,25,40m2

#széIe,hatfuozottiđőreszólóan_2O1'6.februáÍ29.ĺapjáig,e1őbéľletijog

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. máľcius 2.

2.) bozzájfua| allhoz, hogy Budapest VIII., Kőris u szźĺĺ a|attl 1 szoba-
komfort nélkiiIi, 25,40 W2 lakás lakhatóvá tételének költsége a 11604 címen
nyilvĺĺntartott Lujza u. Iľelĺjitása - MNP III. tjnhźnt vólĺalt feĺadat - 2O|4. évi
pénzmaruđvźny terhére töľténjen, amelynek bruttó költsége 1 725 2l0,-Ft.

Felelős: Kisfalu Kft . tigyvez ető igazgatőja
Hatáĺiđő: 20 1 5. maľcius 2.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szeruődés
megkötésére.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 2015. mfucius 3 1.
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Napirend 7.6. pontja: Javaslat a Budapest vlil., Vay Ádĺm u.}zálm alatti épiiletben
lévő Iakás minőségi lakáscseľéjével kapcsolatban

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiźltu| a hatályos rendelet lliA $-a a|apjźn

;. sám- elątti 1 szobáś, ko-fo.t
;i@tűluka,ľalle'-
iogviszony közös megegyezéssel történő megszÍintétésével egyidejíĺleg, a Budapest VIii.,
väyaaamu."u-sZamaIaE1,,"óou,,Ż9,Żom:ňaprerulň,romronoslaras
megtekintett allapotában történő béľbeadásahoz hatfuozatlan időrę szólóan, azzal a

feltétellel, hogy a leađasra kerĹilő bérleményĹiket rendeltetésszerű állapotban bérlők
leadjak, valamint a cseľelakas lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás a
n;eĺolt béľIők feladata. 

- 

eŰa két laĹás közötti
forgalmi értékktĺlönbözet 50 oÁ-át - 95.000,- Ft-ot - a lakásbérleti szerzódés
megkötésének napj áig kĺjtelesek megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2075. március 2.

2.) felkéľi a Kisfa]u Kft-t a határozat 1.) pontjában meghattlrozott megállapodás és bérleti
szeĺződés megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
}Jatándó: 20 1 5. április 30.

Napirend 7 .7 . p ontja: Javaslat gépkocsĺ-beáIlĺó bérb e adásár a

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. hozzájéruI a Supľemum Seľvice Kft-val ftépviselő: Mandi Anikó; székheIy: 1082

Budapest, Horváth Mihály tét 2.; adószám: 24226882-f-42, cégsegyzék száma: 01 09

996580) történő hatfuozat|an idejű bérleti szęrződés megkötéséhez a Budapest VI[., Futó
u. 5-9. szttm a|atti' 35576/| hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beálló tekintetében, 30

napos felmondasi idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. az 59/2011. CXI.07.) számű onkoľmányzati rendelet t3. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szeruődés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegú óvadék
megfizetése.

3. az 59/2OI1. CXI.07.) számú onkormanyzati ľendelet 15. $ (4)bekezđés a) pontja ďapján
ęltekint az egyo|đalú kötelezettség véllalő nyilatkozat ki5zjegyzői okiratba foglalrásźúóL, a
bérleti díj méľtékére tekintettel'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. máľcius 9.

a Buđapest VIII., Vay ĺaam utca]
nélküli komfortfokozafrl, 25.1,2 m"

l fcruiálló bórlcti
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Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy l0 igen, 0 nem' 1 tartózkođás szavazattal a Bizottság az alábbi
hatáĺ o zatokat elfo gadta:

Napirend 7.1. pontja: J & ÁNTŐNIA Csemege Kft. béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. kcľülct, Nómct u. 13. szĺĺm alatti iiľcs, łinkormĺĺnyzati tulajdonú nem lalds célú
helyiségre

t8912015. (III.02.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatjlroz,ata
(10 igen, 0 nem, l tartózkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)
(ľematikai blokkban tórtént a szavazós.)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iórul hoad a Budapest
vlil., 34903ĺ0lN64 he|ytajzi szĺímon nyilvántaľtott, Budapest VIII.' Német u. 13. szám
alatt elhelyezkedő,46 mf alapterületű, üres, ĺjnkormányzati hrlajdonú, utcai bejaratu fijldszinti
helyiség bérbeadásáhozaJ & ANTONIA Csemege Kft. tészéĺe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. mĺáĺcius 9.

NapÍľend 7.f. pontja: Cľeatrio Kft. bérlő béľleti díj cstikkentésére vonatkozó kéľelme a
Budapesú vlil. Stáhly u. 15. szńm a|atti iinkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

190ĺ2015. (I[.02.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, ! tartőzkod'ás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt ą
szavazósban.)
(ľemati|rai blokkban tortént a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem járul hozzá a Creatrĺo Kft. béľlő által bérelt, Budapest VIII.' 36460ĺ0lÁ/1
helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szám a|att talĺĺlható, 80
m2 ďaptertiletíĺ, önkormányzati tulajdonú, utcai bejaľatu, pinceszinti nem lakás célú
ĺizlethelyiség béľleti díjának 25.000,-Ft/hó +Afa összegre történő csökkentéséhez a
helyiség felúj ítlísa miatt.

2.) hozzáĘáľul a Creatrio Kft. bérlő ĺáltal bérelt, Budapest VIII., 36460/0lN1, helyľaj"i
számon nyilvántaľtott, a Buđapest VIII., Stráhly u. 15. szám a|att taLéůhatő, 80 m"
alapterületű, önkormányzati trrlajdonú, utcai bejaratu, pinceszinti nem lakiĺs célú
iizl ethelyisé g feLtĄításźillo z.

3.) bozzáĘáľul a Creatľio Kft. bérlő áItal béľelt, Budapest VIII., 36460l0lNt he|yĺajri
számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. sztlm alatt ta|áihatő, 80 m"
ďapterülettĺ, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratu, pinceszinti nem lakás célú
tŁlethelyiség tekintetében a béľleti szerződésének módosításálhoz és a bérleti díj 50.000'-
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Ft/hĺ + Afa összegen töĺténo megállapításához20t5. március 1. - április 30-ig. 2015.
május 1-jétőla béľleti díj 84.000,-Fďhó + Afa összegre emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 2015. március 9.

Napirenđ 7.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u
szám a|atti lakás béľbeađására

t91/2015. (ru.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határoz',ata
(10 igen, 0 nem, 1. tartózkodás szavazattal, oszi Evą nem vett részt a
szavazásban.)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkođási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hozzájttu|

lGs zére az általa lakott, Budapest VI[., Magd o|nu ut",J
a|atli, I szobás, 27,28 m' ďapterĺilettí, komfortos komfortfokozatű|akás

ásźlhoz a hatályos rendelet fZlC $-a alapjtn, | év hatfuozott időre szólóan,
költségelvíĺ lakbéľ Íizetési kötelezettséggel'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
HaLáridő: 2015. maľcius 2.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáĺozat 1.) pontjában foglaltak alapján a bérleti szeľződés
megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺig1ruezeto igazgatőja
Hatfulđő: 20 1 5. április 3 0.

ffi;""ľ,i:ffi ŕ."#Ĺäi:ľ'i'ń*'Í###;:ruĽ*-ľľĺ:l;
megszĺintetéséľe, másik lakás béľbeadása mellett

192ĺ2015. (III.02.) sz. Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, t tartózkodás szavazatta|, oszi Eva nemvett részt a
szavazdsban.)
(ľematikni bĺokkbąn tt)rtént a szavazós.)

AYárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. Lujza u.
ďapteľületrí lakás teki
megegyezéssel történő
Budapest VI[., Kőris u

alatti 7 szoba. komfort nélküli. 30.51 rnz

egyídejrĺleg,
fennálló béľleti jogviszony kĺjzös
másik cserelakás bínosításénal' a
szoba, komfoľt nélktili, 25,40 m2
biztosítását k)vetően - bérbe adja

szám a|atti 7

lakást - a bérbeadó óltal nrÉnő áIIapot
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-részére,határozottidőľe 

szólóan -fOI6. februar 29. napjáig,etőbérleti jog
,biztosításával.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. máľcius 2'

2.) hozzájźrul ahhoz, hogy Budapest VIII., Kőris u.I. szźrn a|atti I szoba,
komt.ort nélküĺi, 25,40 mf lakás lakhatóvá tételének köĺtsége a 11ó04 címen
nyilvántartotÍ- Lujza ".. felújítása - MNP III. onként váIlalt feladat - 2014. évi
pénzmarađvány terhéľe filĺénjen, amelynek bruttó koltsége 17f5 2I0,-Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2015. marcius 2.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatéltozat 1.) pontjában foglalt megailapodás és bérleti szerzóđés
megk<itésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
I{ataridő: 2075. mfucius 3 l.

Napirend 7.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Vay Áaĺm a}e^ ahtti épüIetben
lévő lakás minőségĺ lakáscseréjével kapcsolatban

1931201,5. (IiI.02.) sz. Városgazdátkođási és Fénzügyi Bizottság hat,lLrozĺta
(10 igen, 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazósban'\
(Iemątikni blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PéĺzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy:

|.) hozzájáru|-z hatályos

-

11/A $-a a|apján a Budapest VIil., Vay Áa.ĺm utcJ
l. Ąť 1Ą z

ľendeIet
ďatti. 1

alapterüleťű lakásľa béľlőkkel fennĺílló bérleti
jogviszony közös
Vay Adám utca
megtekintett töľténő bérbeadásához hatźltozatlan időre szólóan. azz'al a
feltétellęl, hogy a leadásra kertilő bérleményiiket rendeltetésszeru ĺállapotban bérlők
leađjĺák, vďamint a cserelakas lakhatóvá tételével kepesqléltos-mrĺgzaki helyľeél|ítás a
kijeiolt bérlők feladata.Ie'Ca két hí<ás közötti
forgalmi értékkÍiIönbőzet 50 %-á{ - 95,000,- Ft-ot - a iakásbérleti szęrződés
megkötésének napjáig kötelesek megfizetni.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 201 5. mfucius 2.

öľténő-megsziintetésével egyidejűleg, a Budapest VIII.,
alatti 1, szobás, 29,26 ľŕ alapteľtileťii, komfortos lakas
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2.) felkéri a Kisfalu K.ft-t a hattrozat 1.) pontjában meghatározott megáIlapodás és bérleti
szer ző dé s m egk<ĺtésére.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatáľidő: 2015. április 30.

Napirend 7 .7 . pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbe adására

194/201'5. (I[.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ha!ározata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|, oszi Evą nem vett részt a
szovazósban.)
(Tematilrni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. bozzájźlruI a Supľemum Seľvice Kft-val (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 2.; adószźtm..24226882-2-42, cégsegyzék szÁma: 01 09
996580) töľténő hatfuozatlan idejű bérletí szerzőđés megkĺĺtéséhez a Budapest VIII., Futó
u. 5-9. szźlrn a|atti, 35576ĺ1' hĺsz-ú telken kiďakított gépkocsĹbeáIló tekintetében, 30
napos felmondási időveI 6.476,- Ft/ľró + Afa béľleti đíj mellett.

2, az 59/2011. CxI.07.) sziámú onkormĺányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan a bérleti
szqződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleló összegrĺ óvadék
megŕlzetése.

3. az 59/2011. CxI.07.) szímú onkoľmányzatirenđe|ęt 15. $ (4)bekezďés a) pontja a|apjart
eltekint az egyoldalú ktitelezettségvtilLa|ő nyilatkozatközjegyzói okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
HatÁĺidő: 20 1 5. mrárcius 9.

Napiľenđ 7.4. pontja: Javaslat a Budapest vĺII.' Dobozi utcaJszám a|atti épĺiletben
Iévő lakás minőségi lakáscseľéjével kapcsolatban

Soós Gytirgy
AvitźLtmegnyitją megadja aszőt Hélisz György bizottsági tagnak.

HéIisz György
Bíróság kötelezte a béľlőt a lakás e|hagyźtsátra, a díjhátľalék, valamint a felmertilő ktiltségek
megÍérítésére. Ezek utan egy jóvď kisebb lakĺísba költözne, minőségi lakáscserével. A bérlő
kozel2,5 millió Ft-os tartozását levonva a forgďmi érték különbözetbőI,795.000 Ft-ot kellene
ťlzetrue az onkormźnyzatnak a béľlő részéte. Figyelembe véve a béľlő tetemes ađósságát,
nem javasolja, hogy a 795.000 Ft-ot megfizesse számára az onkoľm ényzat' Ezert ahatźĺozati
javaslat 4. pontjának utolsó két sorát, a ,,fenĺmaradó összeg'' szövegrésztől törÓlni javasolja.
A hatźrozati javaslat 3. pontja úgy ľenđelkezik, hogy az iĄ |akás birtokbavételét követően 60
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napon belül a bérló hagyja el a ľégi lakást. Ezt az időtatamot 30 napra javasolja cscikkenteni,
a koľábbi gyakorlatnak megfelelően. Ugyanakkor ahatérozati javaslatot kiegészítené egy tlj,
5. ponttal, miszeľint a bérlőnek az áIta]a leadott lakást lakható állapotba kell hoznia. Ne egy
olyan ieľobbant lakást adjon át, hogy az onkormźnyzatnak több miltió forintba kerüljön a
felújítása.

Soós Gytirgy
Válaszadasľa megadja a szoÍ. a KisÍälu Ktt. képviselójének.

Hajdu Katalin
A 3. pontot érintő móđosítást, - a 60 napĺól 30 napra tĺjrténőt - befogadja. A ferrnmaľadó
<ĺsszeget illetően sem lát pľobIémát, vélhetően a jogszabźly is lehetőséget ad rá, Azonban a
lakhatóvá tétellel kapcsolatos költségeket nem biztos, hogy a bér|ő fedęzĺĺ tudja. Ambár
ahhoz képest, hogy mekkora díjhźnra|ékot halmozott fe|, nagyon szépen karbantartotla az
ingatlant. Segítséget kér az onkormanyzati Házkeze!ő Iľoda vezetőjétőI a tekintetben, hogy
milyen munkálatokat köteles a béľlő elvégeztetni, aszeľint módosíthatő ahatźrozatljavaslat.

Soós György
Aľľó1 van sző'hogy abérLő a jelenlegi állapotban adja le a lakást, nem pedig szétverve, vagy
szétszedve. Feltétleniil íľrásba foglalná, hogy ez utóbbi esetben a megállapodás semmis.

Jurkovics István
Minđenképpen megköveteIik a tisztasźryi festést és a közmiĺvek rendezett á|Lapotät,
Természetesen a berendezési t'argyakhaszná|hatőságát is ellenőrizni fogj'ík.

Soós Gyiirgy
osszegezve: ahatáĺozati javaslat 4. pontjában a ,,fenÍmaÍađó összeg,, kezđehi szövegľész
törlésre keľül. Nagyon rossz preceđensnek étzí, hogy amikor valaki fę|haLmoz egy
díjtartozást' átköltözik egy másik lakásba, és még fizet neki az onkormźnyzat, mindamellett,
hogy jogerős bírósági ítélet született a lakáskitirítésről. Megadja a szót Gondos Judit
képvise1őnek.

Gondos Judit
A számok tiikrében kiderül, hogy tĺibb mint 8 évig nem ťĺzetętt a b&|ő, a karnatokat
|eszźnĺi*a is kijön 7 és fel év. Miéľt nem intézkedett ezídźig a Kisfďu l(ft., miéľt 7 év
elteltéveljavasol megoldast, raadásul egy másik lakás bérbeadásái az illetőnek? Elhiszi, hogy
a bérl.ő nehéz anyagi helyzetbe kertĺlt, de az, hogy se víz-, se szemétdíjat' se lakbéľt ne
fizessen, akáľ 3.000 Ft-ot havonta, mindenképpen fiľcsa. Szeľetne enevźlasztkapni, meľt mi
a biztosíték, hogy ęantán abérlő flzetru fog, még ha 7.000 Ft is lesz az új lakbére. Ha edđig
1'000 Fĺot sem volt hajlandó havonta ťlzetni, sok éven keresztiil, kémi ľészletfizetést, vagy
bárÍnit, és mindezek következtében el kellett jutni egy jogerős bíľósági hatfuozatig, akkoľ
miben lőtjak a biztosítékźúannak, hogy a havi 7.000 Ft-ot fogja frzetĺj?

Soĺós Gyiirgy
Javasolja a Kisfďu Kft-nek az előteľjesztés visszavonásźi, a felmerült kérđések
megv ělaszolása érđekében.

Hajdu Katalin
Vis szavo nj a az eloteq e snést,
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8. Tájékoztatók
(ír ás b e l i t áj éko zt at ó)

Napirend 8.1. pontja: Tájékoztatás a Kapeleion Kft. béľleti díj hátralékának
rendezéséről a Budapest VIII. József kľt. 50. szám alatti helyiség tekintetében
Előterjasztő: Kol,ács ouó * a Kisfalu Ęft. iigy,ezető igazgatója

Soós György
A vitát megnyitja. Kérđések, hozzászólások hianyában a vitźlt lezźĄa. Tájékoztatőról lévén
sző, aBizottság nem hoz döntést. Az ülést 13 &a 16 perckor bezfuja, megkĺiszĺĺni a részvételt.

K. m. f.

ŕ l /,.---==-=t/ |

VÄ-.' [ .=r
Vłiľłĺs Tamás

Bizottság alelnöke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Varosgazđlílkođasi és Pénntgyi
Bizoťtság 20|5. marcius Z-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

Lł^ą
Bodnar Őäbriella

Szervezési és Képviselői Iľoda

A jegyzőkönyvet kés7ítette: 
^ /l n

k#fuł#,Wv* 
p.W"-

Szeľvezési és Képviselői koda ugyintézoje

A bizottsáei iegyzőkiinw melléIdetei:

1. sz. mellék|et/ a 176/2015. (Iil.02.) sz. VPB határozat mellékĺete

2. sz. mel.LékJet / a I80/20l5' aI.02.) sz' VPB hątározat melléHete

3. sz. melléklet / a 186/2015. (n.02.) sz. VPB határozat melléklete

. jelenlétĺ ív

- meghívó

- előterjesztések
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BuDAPEsr FÔvÁRos v|l|. KEnÜ|'ET

Úl rettĺt ĺÉm pnc

PÁLYÁZATI FELHÍv'Ás
Piaci árusĺtóhely bérbeadásáróI

A Józsefrarosi várositzerneltetési SzolgáIat (székhely: l084 Budapest Mátyas tér t 5), mint a
Budapest \rnl.' 35123'/11 helyĄzi szánr alatt kia]akított, ą'terrnészetben a Budapest VIII.,
.ľeleki LászIó téren található Ú1 ľeleki téľi Piac üzemeltetője (továbbiakban: Üzernel..ető)
nj,ilvános pál1'ázatot hirdet az Ú; ľeleki téri Piac J2 jetri 20m2 alapterĺiletĺi piaci iizlethelýség
bérletĺ joganak megszerzéŚére'

r. Egyiisvegíí minimális bruttó belépési díj: miĺimum 4.000.000'-Ft + ÁFA

. meiynek e]ső résáete 30% biľtokbavételkor

. a fennmaradč) 70% 24 hőnap alatt egyenlő haví részletekben fizethető

2. á'zúz|ethelyiségben folytatandó Úevékenység és a 2015' évi béľleúi đĺj összege:

. cukrászati készítméńy, édesipari teľmék és hel,vszínen sütött cukrászati
termékek' l 300 Ft + !ŁFilrĺrzthłl

. . egyéb élelmiszeľ (magok- aszalvrán1'ok fűszerek) 2 500 ft + ÁF..Á/m2lhó

. kôzérzeliävító és étrend-kie.geszítő teĺmék (biotermékek, egészśéges
tápláikozźtshoz taĺtozó élelmiszereh étrend kiegészítök) 2 500 Ft +

Árumzĺł,a

. kézmiír,es tej és tejte5mékek, ĺ 300 Ft + .ip47*2^u

A pĄlyźvat nyeŕese megšzerzi az adqtt ĺiżlethelyiség bérleti jogát a szerzcĺdesköÍés napjá1ól
határbzátlan időre. Á béľleĺi szerző<lést a Brrdapest Föváĺos VIII. keľiilet Józsefrráĺosi
tnkormányzat bérbeadival köĺi meg a nyeľÍes pályazó.

Jelcuŕkezési határĺd ó, pá|y ázat leadási haŕá ľidej c:

2015.03.23' t2.00.óra

Jelentkezés helye: Józsefvárosi Váľosiizeme|ÍeÍési Szotgá|at uj Telęlĺi téri piac
Piacvezettĺség'

Je|ęnŕkezés módja: Apá|yázat zátt borÍtékban adható be. A borítékon szeľepe|ŕetni kelt:

1. sz. melléklet
a ]76/20I5. (ilI.02.) sZ. VPB hatőrozat melléklete

ĺTzsl'+ľgÁł<os-'
) ĹIIJAFPLĽ.ł

lDŐ5BAR,ĄT &
oNxoRlu,ĺÁNYZAT#j
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,,P á|yázat piaci árusítĺihel5' bérlreadásáróI - Felbontani ti[os!''

A pál1'ázat ktitelező elemei:

1. Foi}.tfÍni kír,ĺíĺrt tevékenysé-si kol ]eíIasa

2. A belépési dii összegére vonatkozó váIlalás (mininrum 200'000 Fťnr2 + ÁFA)

ł| pályázatnak tarfa|maznia kc}I a páIyĺÁzó alábbi adaćäit:

Nér,/Cégriér'' Székhely' Cégegyzékszám, Egyéni vállalkozó ese1én vállalkozói
iga2o|v,źnyszám' osternreló eseién ősteľmelői igazolvanysám, Adószám, Képviselĺí neve,
Tel efonszán' Éltesítési cilľl

L pá|y.Ázathoz kôtelezően'csatoIandĺ5 melléklctek:

ĺ. Érv'én;'es r'állalkozói igazo|vćny" gazdasági táťsaság esetén 30 napnát nem ľégebbi
cégkil,onat, amely igazolja, hogy a táĺsaság a meghirdetett tęvékenység
folytatásárajogosult, és 30 napnál nem régebbi aláÍrási címpéldány.

z. A folytatní kívant tevékenységhez szĺikséges engedéIyek masolata.

3. A páIyázaton részt venni kívanókat megharalmazott is képl'iselheti. ez esetben a

nreghatainrazást közokiratban r'a!y a teljes bizonyító erejťr maganokiratba kell
foglalni, és az7 a pályźzathoz csatolni sztikséges.

4' Nyilatkozat.arra 1'onatkozóa:r, hogy agazdaságl tĺáľsaságnak, egyéni vallalkozónak
nem álI fenn adó,- vám- és illetéktartozása.

s. A Józsęfvál. osi onkqrmányzaÍPénaigy|' ÜgyosztrĺIyanak igazo|źsaarľól. hogy a
príiyázónak a Józsefr,árosi onkormányzattal szemben lejĺíĺt követelése nem áll
fenł.

6. N5'ilatkozat aĺra vonatkozóan, hogy a helýség bérleti dijára r'onatkozóan az
albéľletbe vevó kesďlzető kezessége1vĺálial, és az onkormáĺyzat tulajdonában ál1ó
neĺn lakás celjfua' szo|gáłLó helyiségek bérbeadasanak Íěltéteteirô] szótćl 3i5l20l3.
Gr.20') önkoľmán.lzaÍi ľendelet l7. $ (4) bekezdésében meghatáĺozott kozjegyzői
oklrat a!áírĺĺsát vállali a

A pá|yázat n1'elve magyan'

|DŐSBARÁT śi
oľĺ<onĺ'rÁ1Y'ZAT #
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A pá|yźuó az ajáulaĺételi lratáidő Lejárĺáig niódosíthatja vag1.. visszavonhatja páIyázati
ajanlatat. Az ajálllattételi lratárido lejártát kővetően a benyujtott ajánlatok nem nródosíthatók.

I{iánypótlásra a benyrijtott pályázatok bontását kłĺvetően van lehetósĘ, 2015. március
30. 12.00. óráig.

A pá|yázat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb összegű belépési díj, de nrinimum
4.000.000,.Ff + ÁFA.

,Ązonos elbíľa]ás eseién elóný jelent, ha a VIII. kerijletben ľegiszĺráIt eg;éni vallalkozó.
gązlląs,Ągj ta:.sasĘ nyújtja af. be.

A njjeltes visszalépése esetén a pályázat soron kor.etkező heii;ezettjével kötí meg a bérletí
szerződést a Bérbeadó.

A pályazatok bontása 2015. miáĺcius 23-aĄ 12.00 óĺakor töľténik az Ú3 releki téń Piac
Iľodájában (l 086 Budapesĺ, Teleki László téľ)' Á pályrázat bontása.nyilvános'

A nyertes pá|yázót az Önlĺormányzat Képviselő-testtiletének Városgazdáikod.ĺsi és PénzÍigyi
I}izottságanak <ll5ntését követően postai riton értesitjrik'

Á nyerťes pá!1'ázóval az Ônkorlnáĺiyzat a bérleti szłĺzőéést az önkotmźnyzaĺ Képviselő-
testületének Váľosgazdálkodási es Pénzĺigyi Bizottság hozzźljtĺllása esetén köii meg. A
béľleti szeľződés fóbb iartaimi e]emei:

ĺ. Belépési díj fizetése a běrleti szerz<ĺdés megkötéséig.

2. 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelö összegĺĺ óvadék fĺzetése hat havi eg1,enlö
részletben' az óvadék első' részietét a béĺleti szeľződés megk<iteséig kell
megÍizetnie az ovadék fenrrmaradó reszéĺ mindęn hó 10, napjríig .köteles
męgfiZeĹni.

3. Á bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete a szerződéskĺjtes napjátóI.

ą. Hatĺĺrozatlan idejri bérleĺi jog'viszony

5. A havi beĺieti díjat havonta előre, a táryýhónap 15. napjáig köteles megfize8ri
Béľbead ó bankszámlaszámláj ráľa.

6. Üzemelt,etésĺ díjat nem kell fllzetni, a berleti dí.ion felÍ1! a Bérbeadó Képviselő-
tesŕületének 404naB. cKI.06.) számú ltatározaĺában foglaltaknak rnegfelelően
csak a ténylegeserr mért fo$laszĺĺsok eš haszĺlá]aĺ alapjan tovább5zĺrnlázott
elekÍromos áľanr. ir,óvíz, fiités szolgáJtatás d$át' vaĺalrlint'a'piač ĺizemeltętéséból

. tDŐsBĄRÁT Ŕ
ONKoRMANYZÁTliźj
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eredő zcildhulladék.' szerves eredeni huĺIadék-. kommunális hulladék' Bér1ó áItal
leadott és az üzenreltetö áIta! ĺyilľántarlott mennyiség száliítas díját kel1
megfrzetni.

7. .A béľIő a bérleti szerzódésben Íbglalt kötelezettségei váIlalásaĺaki5Ąegy-ző e1őtt
egvoldďú kötelezettségvállalrísi nyilatkozatot ĺľ alá, mel;,:rek alapján bíróságí
r.ćgrehajtásnak van helye. A Bér]ő tudomásul vesż, amennyiben az eg-voidalú
kötelezeflségr,áilaiási ny.ilatkozatot a jelen bérleti szeľződés a]áírását követ<j 60
napon belĹii nenr Ílja alá. a Bérbeadónak a Béľló kijelöléséľól szóló
jo gny ! latkozatához'"?ló köiÔft sége megszűnik.

4menn;'iben a pá|'vźuat nye!.Íese a bérleii szcrződést neln ĺľja atá az elbirá\tstól sziĺmíĺott 30
napon beiĺi! (ogvesztĺĺ haĺáridő), ebben az esetben az Uzenleltető a soľon köveÍkező masodik
tegelőnyösebb ajánlatot tevővel jogosult a szerződést megköhi, szintén 30 napon belúl.

Aý|yázaltd kapcsoĺatos tol,ábbi irrformáció uz Ú3 Teteki tén'Prlc lrodájában kérhető (1086
Budapest, Teleki László tér).

Jelen pál,vazati felhívas kifuggesztésre keriil a Polgármesteľi lĺivatal hirdetőtábláján, az Ĺ5
TeJeki téri piacon és megielenfetésre kerĺil a rrvwjozsefľaros.hu honlapon.

Buoapest,20i5.

Jó:sefv.arosi váŕÓsüzeme]tetési Szolgálat

r.,rffffiĺigB, .. IDŐSBARÁT Áą
ONKORMÁNYZATä?i
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2. sz. melléklet
a 180/20]5. (Ir 02.) sz. VPB határozat melléklete

Alapító okiľat módosítása

A Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testiilet
Ytrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) a KISFALU
Józsefuarosi Yagyongazdalkodó Kft (székhely: 1083 Budapest, Losonci u. 2., cg.: 01-09-
265463) (a továbbiakban: taľsaság) egyszeméIyes tulajdonosa képviseletében, a20I5. marcius
2-ántartott ülésén hozott I80l20I5. (III.02.) szamú hatźrozatáva7 attrsaság Alapító okkatát
az alábbiak szerint módosítja:

I,l Az Alapító okiĺat 2./ pontjábana telephelyek feIsorolása aza|ábbival egésztil ki:

1084 Budapest, Német u.I?-I9.

2.l Az Alapító okiľat I1./ pontjahelyébe a következő szöveg lép:

l1.. A táľsaság cégiegyzése

A taľsaság cégsegyzése akként töľténik, hogy a cég géppel vagy kézze| előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégneve ďá

a.) az ügyvezető igazgatő ĺĺnállóan,

b.) a táľsaságnéligazgatói beosztasú dolgozók a jogköľükben önállóan,

c.) u ügyvezető által felhata|mazott két dolgozó - a felhata|mazás szerinti tigyekben és

korlátozás sal - egyiittesen

kja ala a nevét a hiteles céga|źúrási nyilatkozat(ok)nak megfelelően.

3./ Az Alapító okiĺat jelen módosítással nem érintett ĺészeivéůtozatLantartalommal továbbľa
is hatályban maradnak.

Budapest, 2015. március 2.

Budapest Fővaľos VIII. Keriilet
Józsefuaro si onkoľmanyzat

Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
a|apíÍó

Elleqjegyezte:

)t
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a 186/2015. fl11.02.) sz.

3. sz. melléklet
VPB hatórozat melléklete
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