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Jelenlévő meghívottak Sántha Péteľné alpolgórmester, Egry Attila alpolgármester,
Danađa-Rimán Edina jeglző, dľ. Kovács Gabľiella aljeglző, dľ. Balla Katalin a Jeg,lzői
Kąbinet vezetője, dr. Vĺtályos Fanny a Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, Č!r. Dabasi
Ánita Ónkarmányzati Jőtandcsadó, Páris Gyuláné a Pénzügli Ug1losztály vezetője, Pénzes
AttĺIa a Gazdólladási ÜglosztáIy vezetője, dr. Hencz Adrienn a GazdđIkodlźsi Üg,,osznźly
vezető-helyettese, dr. Galambos Eszteľ a Jogi Iľoda vezetője, Bodnár Gabľiella a
Szervezési és Képviselői lroda vezetője, Annus Viktoľ a Vóroýjlesztési Iroda vezetője,
Teszársz Káľoly tanócsadó, dľ. Juhaľos Róbeľt tanócsądó, dľ. Keľényi Géza tąndcsadó,
Csete Zo|tán a Riźv? Zrt. mb. cégvezetője, Nunkovics Maľtin a Józsefvárosi Közösségi
Házak Nonprofit Kft. képviseletében, Kis István a Józsefvárosi Gyermelrck Üdultetéséért
Kozhasznú Nonprofit Krt. ugnezető igazgatója, dr. Pesti ĺvett ą Kisfalu Kft, ügnezető
igazgatója, Kovács ottó a Risfaĺu ldft' igazgatója, Novátczki Eleonőra a Kisfatu Kft.
dtvízióvezetője, ndarkó Tímea a Kisfalu l{ft. irodavezetője



Soós Gyiiľgy
Köszönti a megjelenteket a Bizotiság 8. rendes ülésén. MegáIlapítja" hogy a BizotÍság 12

fővel határozatképes. Ismerteti a napiľendet, majd szavazásra bocsátja az a|ábbi napiľendi
javaslatot:

NapiľenĺI

|.. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(írásb eli előteĘ eszté s)

l. A Budapest, VIII. kertilet Rlíkóczi út szźtm a|alti lakas megnevezésiĺ
ingatlanĺa vonatkozó elővásarlási jogľól való lemondás
Előterjesztő: Pénzes Attila _ a GazdáIkodási Ügyosztáĺy vezetője

2. A Budapest, VIII. kerület Rakóczi ű 

-szám 

a|aÍIi lakás megnevezésĺĺ
ingatlanĺa vonatkozó elővásaľlási jogľól való lemondás
Előterjesztő: Pénzes Attiĺa _ a Gazdálkodási Ügłosztály vezetője

2.Közbeszerzések
(írásb eli eĺőterj esztés)

1. Javaslat ,,Yźl|alkozási szerződés keretében az Elrőpa Belvarosa Pľogľam II. -
Palotanegyed Kultuľális Viáľosmegújít.ísa során útépítýsi é; javítási.munkálatok
elvégzése,,taryyűközbeszeĺzésieljáľásmegindításara(POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Vórosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztdly
vezetője

3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterj esztő : P éľues Attila _ üglosztőIyvezető
(ír ásb e li e lőterj e s zté ý

1. Tulajdonosi hozzźtjarulás a Buđapest VIII. kerület Kaľácsony Sandor utcában
v égzendő csatoma rekonstrukciós munkákhoz

2. Tulajđonosi hozzájänilĺás a Budapest VIil. keriilet Rakóczi tét 7-9. sz. ingatlan UPC
e|óťĺzeÍői bekötésének kiépítés éhez

3. A Gyógyszetészeti és Egészségiigyi Minőség- és Szeľvezetfejlesztési Intézęt kérelme
kizírólagos' varakozóhelyek kijelĺilésére és díjmentességére

4. A Corvin Eszak Kft. kérelme gépjrĺrmiĺ-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel
történő teljesítésére vonatkozóan

5. Köztertilet-hasnÉůatikérelmek elbírálasa eorxÉ,zBEsÍTEs)

4.Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán _ mb. cégvezető
(ír ásb e lt előterj e szté s)

1. Javaslat az MNPIII T3l2 Szomszédsági rendőr pÍogľam keľetében zaj|ó,képzéseke
vonatkozó szeľződések móđosításainak elfogadásĺára (PóTlozľnsÍľÉs1



5. Kisfalu Kft.
Előterjesztő : Kovócs ottó _ igazgató
(írósb eli előterj esztés)

1. Javaslat Ĺĺľes helyiségek és lakások elidegenítéséľe (P0TI(ÉZBESÍTES)
2. A Budapest ViII., József krt. 38. száĺn a|atti floldszinti, 34883ĺ0lN6he|yrajzi számú,

határozat|an időre szóló bérleti joggal teľhelt nem lakas cé|jara szo|gá|ő helyiség
vételaĺanak 10%-kal tĺĺrténő csökkentésére vonatkozó kéľeIem

3. A Budapest vlu., József körut 48. szám alatti, 35229/0lN18 hetyĺajzi szĺímú,
hatérozat|arl időľe szóló bérleti joggalterhelt ĺizlethelyiség elidegenítése

4. A Budapest VIII., József körut 48. szálm a|atti, 35229/0/N20 helyrajzi sztnú,
határozat|anidőre szóló bérleti joggalterhęlt iizlethelyiség elidegenítése

5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajanlatjővahagyása
6. Lakás elidegeníiésével kapcsolatos vételar és elađasi ajárůat jővtŕĺlagyása (MÁv-

lakótelep)
7. A Mandakh-Gegee Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiĺlet, Bérkocsis u.29.

szźrn alattí iiľes, önkormtnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe
8. orban '61 Kft. bérbevételi kéľelme a Buđapest VIII. Nagy Fuvaĺos u. 6. szím alatti

iires önkorm émyzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
9. i-vadék mérséklési kéreIme a Budapest VIII. keľĺilet, Tavaszmező u, 8.

szźtma|attitĺľesönkormźnyzatitulajdonúheIyiségĺe
10. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Víg u. 32. szźm ďatti iiĺes, önkoľmanyzati tulajdonli

nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoĺdulós pźiyźzatontörténő bérbeadásara
1 1 . Javaslat gépkocsi-beálló bérbead ásaĺa (P oTxÉznnsÍľÉs)
12. A Kisfalu Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszímolójanak és a könyĺrvizsgelói

j elentésének elfogadása (PóTKÉZBESÍTÉS)

Soós Gyłiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkođźs szavazat1ď ą Bizottság az alźhbi napiľendet
elfogadta:

19 5ĺ20|5. GII.09.) sz, Y árosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, a Íartózkodás szavazattal)

A Vĺárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság azalábbi napirenđet fogadja el:

Napirend:

Ĺ. ZáLrt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ós b e l i e I őterj e s zt é s)

1. A Budapest, VIII. keľĹilet Rákóczi út ďatti lakas megnevezésii
ingat|arta vonatko zó elővásĺírl ási j o gľó1 való lemondás
Eĺőterjesztő: Pénzes Attila - a GazdáIkodási Uglosztály vezetője

f.ABudapest,VuI'kerĹiletRakócziĺtÜzźmatattiIakásmegnevezésű
ingatlarua vonatkozó elővásarlasi jogról való lemondás
Előterjesztő: Pénzes Auila _ a Gazdállrodósi Ugyosztály vezetője



2. Kőzbeszerzések
(ír asb eli eĺ ő t erj e s zté s)

1. Javaslat ,,Yt.Jlalkozási szęrződés keretében az Elłrópa Belváľosa Pĺogĺam II. _
Palotanegyecl KultLľális Vaĺosmegtljítása során ťrtépítési és javítási munkálatok
e|v é gzés e,, tár gyÚ ko zb eszerués i clj aľás mc gindítas aľa 1ľ ó ľrÉzľps ÍľÉ s )
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi ÜgosztáIy
vezetője

3. Gazdálkodási Ügyo sztály
Előterj e sztő : P énzes Áuila _ ügyosztólyvezető
(írósbeli előterj esztés)

1. Tulajdonosi hozztýarulltts a Budapest VIII. kerĺilet Karácsony Sándor utcában
végzendő csatorna rekonstrukciós munkákhoz

2. Tulajdonosihozzájanllás a Budapest VIII' kerĹilet Rákóczi téľ 7-9. sz' ingatlan UPC
e|óťtzetői bekcltésének ki építés éhez

3. A Gyógyszerészeti és Egészségtigý Minőség- és Szervezeffejlesztési |ntézet kéľelme
Lĺzfu őLagosvátakozőhelyekkijelöléséreésdíjmentességére

4. A Corvin Eszak Kft. kérelme gépjármú-elhelyezési kötelezettség bérleti szerzőđéssel
történő teljesítésére vonatkozóan

5. Közterülęt- hasznźůati kérelmek e|bíĺálása (p oľrÉzBES ÍTÉS)

4.R:év& Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán _ mb. cégvezető
(íľ ós b el i e l őt e rj e s zt é s)

1. Javaslat az MNPII T3/2 Szomszédsźąi rendőr program keretében zajló képzésekľe
v onatkoző szęrzódésekmódo sításainak elfo gadásĺĺra (P óTKÉZBESÍTÉS )

5. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovócs ottó _ igazgató
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat iiľes helyiségek és Iakasok elidegenítésere @óTKÉZBESÍTÉS)
2. A Budapest VI[., József lo:t. 38. szálm alatli fřildszinti, 34883/0/N6 helyĺajzí szÁĺnú,,

hatáĺozatlarl időre szóló bérleti joggal teľhelt nem lakás cé|jźra szolgtl|ő helyiség
vételarának 10%-ka1 töľténő csökkentéséľe vonatkozó kéľelem

3. A Budapest vI[., József körut 48. szÁrrl alattt, 35229/0/NI8 he|ytajn szźłľlú"
határozatlan időre szóló béľleti joggď terhelt üzlethelyiség elidegenítése

4. A Budapest VIII., József körut 48. szám a]attí, 35229/01N20 he|ytajzi szćtmű,
hatźttozatLan időľe szóló bérleti joggď terhelt üzlethelyiség eIidegenítése

5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajźn7at jővtÍ;ragyt.sa

6. Lakás elidegení'tésével kapcsolatos vételar és elađásí aján|at jóvĺíhagyása @ĺÁv-
lakótelep)



7. A Mandakh-Gegee Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĹilet' Bérkocsis u. 29.
szám alatti iires, önkormtnyzatitulajdonú nem lakás célú helyiségre

8. orbaĺ '61 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Nagy Fuvaľos u. 6. szám alatti
tiĺes önkpq4 źny zati tulaj donú helyiség vonatkozásában

g.|-óvadékmérsék1ésikéľeImęaBudapestVIII.keľület,Tavaszmezőu.8.
számalattiiires<jnkormttnyzatitulajdonúhelýségre

10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 3f. szćrn alatti Ĺiľes, önkormányzati tulajdonú
nem lakas célú helyiség nyilvános egyfordulós pá|yázatontörténő bérbeadására

1 1 . Javaslat gépkocsi-beálló bérbeađására @óTxÉznEsÍľÉs;
i2. A Kisfalu Kft. 2014. éví egyszeriĺsített éves beszámotójanak és a könywizsgáLői

j elentésének elfo gadás a ęv otwÉzBES ÍTÉS )

|. Zálrt ülés keretében tárryalandĺĺ előteľjesztések
(írds b eli el őterj e szté s)

Napirend1..1.pontja:ABudapest,VIil.keriiletRákócziútGzám..a|atti
lakás megnevezésíÍ ingatlanra vonatkozó elővásáľlási jogrĺó'l való lemondás ZART I]LES
Előterjesztő: Pénzes Attila _ ą GazdóIlrodási Üglosztály vezetője

A napirend tárglaldsa zdrt ĺilés keľetében történt az Mčjtv. 46.s (2) bekezdese értelmében. A
napirenđ tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 196/2015. aI.09.) sz WB

hatdrozatot a uźrt iilěsről késziilt jegyzőkiinyv taľtalmazza.

Napirendĺ..2.pontja:ABudapest,VIII.kerüIetRákóczi.ńtTzäma|atti
lakás megnevezésiÍ ingatlanľa vonatkoző e|ővásár|ásÍ jogľól valĺí lemondás ZÁRT Ülps
Előterjesztő: Pérues Attila- a Gązdálkodási Üglosztóly vezetője

A napirend tdrgyalúsa zúrt ĺilés keretében tijrtént az Młjtv. 46.s (2) bekezděse értelmében. A
napirend tdrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 197/2015. (III.09) sz WB

hatđrozatot a zórt iilésről késziilt jeglzőki)nyv tartalmazza.

2. Kőzbeszeľzések
(írósbeli előteĘ esztés)

Napirend 2.1. pontja: Javaslat ,,Vállalkozási szerződés keretében az Euľrípa Belváľosa
Program II. - Palotaneryed Kulturálĺs Váľosmegújítása soľán útépítési és javítási
munkálatok elvégzése,, tárgú közbeszerzési eljárás megindításáľa
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi Ug,losztály vezetője

Soĺís Gyłirgy
A Vitát megnýtją megadja aszôtKomĺíssy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Továbbra is ľossz kózbeszerzési gyakoľIafuaktartja, hogy köztiszľviselők nyakába akasńja az
onkormĺányzatabíĺá|óbizotÍságifeladatokat.



Soós Gyiiľgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbí hatfuozati
javaslatot:

A Váľosgazdálkodĺási és Pérzügyi Bizottság a ,,VáIlalkozásí szerzođés keretében az Európa
Belvárosa Program II. - Pďotanegyed Kultuĺális Vríĺosmegújítása soran útépítési és javításí
munkálatok clvógzósc'' t,írgyu kozbeszeruési eljarásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszeruésękĺol szóLő 2011. évi CVIII. tĺirvényben foglalt nemzeti eljáĺásrend szerinti
nyílt közbeszerzési eljaľast folytat le.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2015. marcius 9.

2. e|fogadja az e|őtefiesztés f. számú mellékletét képező ajanlattételi felhívást és

dokumentációt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mĺáľcius 9.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 2 turtőzkođtls szavazattal a Bizottság az a|ábbihatátozatot
elfogadta:

Í9812015.(III.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottsźlg a ,,VállďkozÁsi szerzódés keretében az Euĺópa
Belvĺíľosa Program II. - Palotanegyed Kultuľďis Vaľosmegújítasa soran útepítési és javítási
munkálatok elvégzése,, targyűközbesz,ęrzési eljarasban rigy dönt, hogy

1. a közbęszerzésehő| sző|ő 20|7. évi CVIII. töľvényben foglalt nęmzetí eljaľásľend szerinti
nyílt kĺizbeszerzési eljánást folytat ie.

Felelős: polgiáľmester
Határidő: 2015. marcius 9.

2. elfogađja az előtedesztés 2. szźľľrű mellékletét képező ajáĺIattételi felhívrást és

dokumentaciót.

Fele1ős: polgármester
Hatźľ:'do: 201 5. marcius 9.

A Bizottság lětszóma _ Borsos Gábor megérkezésével _ I3 főre változott'



3. Gazd áIko dási Ügyo sztáLy
Előterj esztő.. P énze s Attila - ügyos ztáIyvezető
(írósb eli előterj e sztés)

Soós Gyiirgy
Kulĺĺn tár gy a|ásr aj avaslatokat kér.

Komássy Ákos
A napirend 3.I.,3.2.,3.3. és 3'4. pontjait kéri külön tárgya|ni.

Soós Gyłiľgy
Ez esetben külön tárgya|ja a Bizottság a 3. blokk napirendi pontjait.

Napirend 3.1. pontja: Tulajdonosi hozzájálrulás a Budapest VIII. keľĺĺIet Karácsony
Sándoľ utcában végzendíĺ csatoľna ľekonstrukciós munkákhoz

Soós György
A vitát megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nagyon támogatja a Kaĺácsony Sándoľ utca csatorna ľekonstrukcióját, mivel gyakÍan voltak
ott a csatornarendszer elégtelenségéből adódó problémak. Azonban nem tudją hogy a Teleki
tér és a Kálvríľia tér köz<itti szakaszon kívül még milyen szú<asza van a Kaľácsony Sándor
utcának. Ismeľętęi szęrint nincs egyéb, ezért nem éľti a szakaszként t<jrténő megjelölést.
Másfelől az előterjesztésben olvasható bekötések nem helyrajzí szźlnokat érintenek, hanem
ingatlanokat . Ezek csupán formai problémák.

Soós Gyiirgy
Az lngatlanok helyrajzi szćntrĺal' rendelkeznek, vélhetően ezért kész.J|t igy az előterjesztés.
További kérđés, hozzźszó|ás nincs, a vitźú lezźnja. Szavaztsta bocsátja az a|ábbí hatfuozati
javaslatot:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajđonosi hozzźljéru|ását adja _
a Fővaľosi Csatomźu;ćtsi Művek Zrt. megbízása atapjźn_ a ľĺÉryÉpTERV KOMPLEX Zrt.
áltď, Budapest VIII. kerĹilet Karácsony Sándor utca (Kálvríria tét _ Teleki tér közötti)
szakaszán ftľsz.: 35344 és 35455) tervezętt csatoľna rekonstukciós munklákhoz az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

jelen tulajdonosi hozzájáĺuLźs a beruhźzót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szak,hatősägi és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|,

a beruhazónak (építtetőnek) a közűtkezelói és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájźrulálst meg kell kiildenie a köztenĺlet tulajđonosĺínak, a Budapest Főváros VIII.
kertilet Józsefuaľos onkormányzatn*., majd a munkfü (helyľeríIlítás) elkészültéról
írásban kell éľtesítést kiildeni.

a tulajdonos kéľi akonÍkeze|őjét, hogy a bontásokkal érintętt Karácsony Sándor utcai
helyreállításoknál a jfudaszakaszok teljes szélességben kapjanak új aszfďtbuľkolatot, az
iĺtpáIyék a foĺgalmi sáv teljes szélességében és teljes rétegľendjében kerriljenek

b.

c.



helyreállításĺa. A csatlakozási munkálatokkal éľintett Szeľdahelyi utcď és Magdolna utcai
torkolatok az érintett szakaszon teljes útszélességben történjen burkolatfelújítás.

d. kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben t<jrténó helyreállításáľa, melyre a

beruháző és kivitelező köztisen 5 év garanciźLtváLl'al,

ę, jelen tulajĺJonosi hozzájánllás csak ar, engedé|yer,ŕĺ szervek, szakhatiságok ęlőírásainak
maľađéktalan betartásával, a döntés napjátő| számított 1 évig érvényes.

Feielős: polgármesteľ
Hattrtdó: 20 1 5. maľcius 9.

Soós Gyiirgy
Megá||apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottsźryaz alábbihatźrozatot
elfogadta:

199/2015. GI.09.) sz. Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénztĺgyíBizottság úgy dönt, hogy tu}ajdonosihozzájźtrulástú adja _

a Főviárosi Csatornázási Művek Zrt. megbizása a|apjźn - a MELYEPTERV KOMPLEX Zľt.
ďtal, Budapest VIII. kerület Karácsony Sríndor utca (Kálvaria tér - Teleki tér közötti)
szakasńn (hľsz.: 35344 és 35455) teĺvezett csatorna rekonstnrkciós munkákhoz az ďábbi
feltétęIekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájźralźts a beľuhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aIóI,

b. a beruhízónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájaru|ást meg kell kiildenie a közterület tulajđonosának, a Budapest Fővaros VIII.
kerĹilet Józsefuĺáľos onkormĺányzatnak' majd a munkfü (helyreállítás) elkészültéről
íľasban kell értesítést kiiideni.

c. a fulajdonos kéri a közút kezetőjét,hogy a bontásokkal éľintett Kaĺácsony Sándor utcai
belyeti|ítźlsoknál a jfudaszakaszok teljes szélességben kapjanak új aszfaltbuľko|atot, az
útpályak a forgalni sáv teljes szélességében és teljes rétegrendjében kerĹiljenek

helyreállítĺísra. A csatlakozrísi munkálatokkal éľintett Szeľdahelyi utcai és Magdolna utcai
torkolatok az érintett szakaszon teljes útszélességben történjen burkolatfelújÍtĺás.

d. kötelezi akjvite|ezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yĺeá|Iításĺáľa, melyre a

ben:ŕnaző és kivitelező közösen 5 év garurlciźivćů]a|,

e. jelen fulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhaióságok előírrísďnak
maradéktalan betartásźtval, a đöntés napjátóI szémitott 1 évig éľvényes.

Felelő s : pol glárĺnester
Hatźľidő : 20 1 5. maĺcius 9.



Napiľend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. kerület Rákóczi tér 7-

9. sz. ingatlan UPC e|őťlzetői bektitésének kiépítéséhez

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja' megadjaaszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megéľti, hogy nincs légvezeték használati lehetőség ma máľ. Az intemet bekötéshez
útbontással jaró internetkábel átvezetésre kenil most sor a IIPC bonyolításában, mely cég
egyébként eľőteljes pozícióval bír a kerĹiletben, máĺ-mar úgy tíĺnik' mintha monopolhelyzetĺe
töľne. Ha csak útbontassal Lehet az épiiletbe internetkábelt bevezetni, akkor hogyan lehet aú'
megoldani, hogy a veľsenytĺíľsak is ugyanolyan eséllyel bejuthassanak odą mint a UPC, és ne
kelljen emiatt felévente újabb útbontasra sort keríteni?

Soós Gyiiľgy
Legnagyobb lefedettsége a Magyar Telekomnak vaÍI. A UPC most terjeszkedik,

,,hál'istenneľ', báľ szubjektív, hogy ki mit gondol a külĺĺnböző szo|gá|tatőWő|.Ytl|aszadásta
megadj a a szőt az előterj es ztonek.

Pénzes Attila
Nem tudja pontosan, de ez egy beĺlháľ;ás a UPC részérőI, és nagy vďószínĺĺséggel bérbe
fogiák adni ezeket aza|építményeket. Igy nem biztos, hogy sor kerülújabb bontĺísra.

Soĺós Gytiľry
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnęk.

Komássy Ákos
Természetesen egýk szolgáltatóval kapcsolatban sincsen sem poz7tív, sem negatív
elfogultsága. Csupán meggyőződése, hogy ez speciel egy olyan piac, amelynek jót tesz a
versenyhelyzet.

Soós Gyöľgy
Etben egyetéľtenek. További kérdés, hozzászőIźts nincs, avitźttLezĄa. Szavazásrabocsźtjaaz
alábbi hatér o zati javaslatot :

A Varosgazdrílkođasi és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźtjaÍvliasźLt adja-
a UPC Magyarorczág Kft. megbízásából_ a CATV Hungária Kft. részére, a Budapest VIII.
kerület Rĺákóczi tér 7-9. szám a|affi ingatlan UPC előfizető bekötés létesítéséhez, az a|źtbbi
feltételekkel és kiktitésekkel:

a. jelen tulajdonosi ľrozzźljźrulas a benlházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szaküatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közÚtkezęIói és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzajałulást a vonatkozó ręndelet (19ĺ|994. CV.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletęk csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keriilet Polgĺĺľmesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésrigý bodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglďtakat
marađéktalanul be kell tartani.



c. az engedéIyes koteles a munkák (he|yreá||itás) elkészültérő| a kozĺerĹilet kezelőjét és
tulaj đonosát írásban értesíteni,

d. a bontassal éĺintett Víg utcai jáĺdaszakasá teljes rétegrendjében véglegesen helyre kell
źilítani' a jfuđa szakaszon teljes széIességben új aszfalt burkolatot kell kiďakítail. Az
iltátlłágásnźl, az útburkolat helyľeállítása a munkaárok mindkét olđalan legalább 30-30
cm-es túlnyúj tással torté4j en.

e. kötelezi akivitelezőt a buĺkolatok megfelelő minőségben töľténő he|yreá||ításĺĺĺa, meIyre
aberuháző és kivitelező közösen 5 év garancitltvźÄlal.,

f. jelen tulajdonosíhozzźtjárulás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktďan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđó: 20 1 5. maľcius 9.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy |3 igen,O nem, 0 taľtózkođts szavazattala Bizottságazalábbihatźrozatot
elfogadta:

200/20|,5. GII.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattz|)

A Varosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy fuIajdonosihozzájara|ását adja _
a UPC Magyaroľszág Kft. megbizźsźlból _ a CATV Hungáľia Kft. részére, a Buđapest VIII.
kerĺilet Rakóczi tér 7-9. szźlm a|atti ingatlan UPC előfizető bekötés létesítéséhez, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen trrlajdonosi hozzźĄáruLas a bęnftázőt (építtetőt) nem mentesíti az épitesbez
szĺikséges egyéb szakÍratósági és hatósági engeđélyek beszerzése ďól,

b. a beruhĺŁónak (építtetőnek) a kőnýkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájára|ást a vonatkozó renđelet (19/1994. CV.31.) KIIVM renđelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosĺály ÉpÍtésiĺgý Lrodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maľadéktďanul be kell taľtani,

c. az engeđéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztilt&ő| a köztertilet kezelőjét és
tulajđonosát írlásban értesíteni,

d. a bontassal éľintett Víg utcai jáľdaszakaszt teljes rétegľendjében véglegesen helyre kelI

'íllítani, 
a járda szakaszon teijes szélességben új aszfalt burkolatot kell kialakítaru. Az

iltátvágásnál az útburkolat helyĺeét|Iítása a munkalírok mindkét oldalan legďább 30-30
cm-es tulnyrij tíssal töľté4j en'

e. kötelezi akivite|ezőt a buľkolatok megfelelő minőségben történő helyrerállításara, melyre
abenlhćuő és kivitelező közösen 5 év garanciáLtváI|a|,
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f' jelen tulajdonosi hozzájaľulás csak az engedélyezó szervek, sza\ďlatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźmítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgarmester
Határidő: 2015. maĺcius 9.

Napiľend 3.3. pontja: A Gyĺógyszerészeti és Egészségĺigyi Minőség- és

Szeľvezetfejlesztési Intézet kérelme kizáľólagos várakozĺíhelyek kijeliilésére és

díjmentességére

Soĺís Gyłirgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A Gyógyszerészetí és Egészségtigyi Minőség- és Szervezetfejlesĺési Intézet munkataľsai
részéte miért nem megfelelő az, ha a szolgéůati, vagy saját autóikľa díjmentességet kapnak?
Miért van szi.ikségÍik kijelölt, ingyenes paľkolóhelyekre a Hoľánszky utcában, az egyik
legfľekventáltabb részén a kerületnek?

Soós Gytĺrgy
Az a probléma, hogy nem tud az onkormźnyzat ingyenes matricát adni ęzekľe az autőWa,
raadásul amaticanem gaľantahja,hogy lesz is parkolóhelytik. Megađja a szőtKomĺĺssy Ákos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Javasolja megvizsgálni, hogyan lehetne a keľületben dolgozóknak inđokolt.esetben ingyenes
parkolási lehetőséget biztosítani. Egy olyan intézmény szttméĺta, amelynek semmifele
sĹirgősségi, vagy rendkívtili biztonsági paľaméteľek nem jellemzik a munkáját, ĺem étzi
indokoltnak a ktĺl<jn lefoglalt, kijelölt parkolóhelyek biztosítĺĺsźt, a leggyéľebb parkolási
lehetőséggel bíľó részén a keniletnek.

Soós Gyiirry
Yá|aszađásramegadjaaszőtVörösTamásképviselőnek.

Vtĺľiis Tamás
Felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a keľĹiletben 2009. őtA alapvetően megvtůtozott a
gyakorlat eziigyben. Em7ékezete szetint azelótt 500 és 1000 között adott ki az onkorményzat
paľkolóhely-kedvezményeket, amikor még saját haüískö,rben eztmegfehetÍe.Ezmeg\źůtozot1,
úgy véli, alapvetően pozitív iranyban. Az onkormányzat lehetőségei szűkebbek, de ezźltal
sokkal megfontoltabb módon, és effajta kijelölések, illetve azok támogatása útjan fud segíteni
kĺilönböző szervezeteknek. Radikĺílisan csölĺkent az i|y módon a kertilet iakóitól ,,eIvett''
parkolóhely, đe ez nem jelenti azt, hogy ezeket a parkolóhelyeket, amelyeket nyilvan
iđőintervďlumtól fiiggően lehet igénybe veľmi, ne lenne sztikséges kiosztani. Azért a
kerületben nagyon sok állami szewezetmunkatáĺsa dolgozik, biztosítani kell ezen szervezetęk
míÍködését. Ez minden kęrĹiletben így varl, és nem gondolją hogy ezź/rtal séľülnének az itt
lakók érdekei.

Soós Gyiiľgy
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.
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Pintér Attila
Szintén nem ért egyet az ingyenes parkolóhely biztosításával a Győgyszerészeti és

Egészségügyi Minőség- és Szervezetfej(esztési IntéZet részére. Sürgősségi oka nincsen, mint
egy mentőállomás esetében. Másfelől nem érti, miért járna az inÍézetnek az,hogy közvetleniĺl
az épu|et előtt tudjon két munkataĺsa paľkolni. Adódík a kérdés, hogy hany munkatáľsa van az
intézetnek, és várhatóan kik vennék igénybe a két parkolóhelyet. Valószínűleg a felsővezetés
körébe ÍartozóL<ĺóI van sző, nem gondolja, hogy eú' a BizotÍságnak támogatnia kellene az
onkormanyzat péruébó\, figyelembe véve, hogy azon a teriileten vaIóban nagyon kevés a
paľkolóhely. Esetleg aá. tudná támogatni, ha az intézet teljes összegen vďtaná meg a két
parkoIóhelyet.

Soós Gyłiľgy
Felkéri a Hivatalt, vizsgźtl1a meg a Pintér Attila képviselő által felvetett kérdéseket. A
válaszokkal kiegészíteťt előteĺjesĺést jovő heti ülésén tźrgya|ja a BizotÍság. Előterjesĺője
tehát visszavonta.

Napiľenđ 3.4. pontja: A Corvin líszak Kft. kérelme gépjáľmiĺ-elhelyezési kiitelezettség
béľleti szeľződéssel tłĺrténő teljesítésére vonatkozóan

Soĺís Gytiľgy
A vitát megnyitja, megađja aszőtKomassy Akos képviselőnek.

Komássv Ákos
Ószintén szőIva nem érti, miéľt nem jaru| hozzźt a Bizottság ahhoz, hogy a parkolóhely-
előírast az egyébként az ađott irodaháztőLkétbźunyira levő pakolóhézban, vagy baľhol az 500

méteres 
'og*.i 

körön bęltil torténő paľkolóhely-bérlésselteljesítse a Corvin Észak Kft. Dugig
van fizetős parkolóhelyekkel az a környék, nem érti, miéľt van szfüség egy 24 millió Ft-os
bírságszerĺĺ díj kiszabásaľa.

Soós Gyiirgy
Ez abszo|iĺt nem bírság, hanem egy előíras. Ha épül egy új éptilet, ak]<or teľmészetesen a
paľkolóhelyek számanak is emelkednie kell. Az egy dolog, hogy a két cég egymas között
ósetleg összehoz egy bérleti szerződés| dę azért fogadja el jó szíwel az onkorményzat ań. a

Z4fllj.||íő Ft-ot, ha eljut odĺĺig. Megađja aszőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vłiriis Tamás
Aról nem is bęszélve, hogy mi töľténik, ha felmondásľa kerÍil ez a szerzódés. Attól
fliggetleniil ezt a kapacitĺást el kell látni. Aĺĺ:a ta]áltźi< ki ezt. az intézsĺéný, hogy minden
bőviiléssel kötelezettséget rojon ki az Önkormźnyzat azok,ła, akik ilyen módon a ktĺrnyék
terheltségét növelit hogy paĺkolóhelyeket ďakítsanak ki. Ha nem tudnak, mert vďamilyen
úton-módon, adott esetben gazdasźę,i megfontolásokból, vagy vďamifele miiszaki parunétet
miatt ez nem lehetséges, akkoľ biztosítaniuk kell egy összeget, amiből majd az

onkormrányzatnak kell a parkolás terén helýállni, helyettiik kialakítani, bővíteni,
kultuĺáltabbá tenni ezt a rendszęrt' Ez teljesen normális dolog, egy szeľzőđés nem pótolhatja
egy frzikai paľkolóhely meglétét.
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Soós György
További kérdés, hozzásző|ás níncs, a vitát \eztrja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatfuozaÍi
javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pérziigyi Bizottság úgy dönt" hogy

1. nem járul hozzáa Corvin EszakKft. kéľelméhez,hogy a Budapest, VIII. ker. Futó u. 3i-
33. szĺím ftľsz.:36349/4) ďatti irodaház építéséhez kapcsolódő 24 db gépjármú-
elhelyezési kĺjtelezettségét20 évre megk<itött bérleti szeĺződéssel teljesítse.

Fęlelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. marcius 9.

2. hozzájáĺul _ a Józsefuaľos teriiletén az építÍetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
szőlő L5/f01 1 . (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) a) pontja a|apjćn _ hogy a Corvin
Észak Kft. a Budapest, VIII. ker. Futó u. 31-33. szóm (trsz.: 3634914) alatti kođahźz
építéséhez kapcsolódóan maximum 24 db parkolóhely erejéig pénzbeli megváJtassal
teljesítse gépjělrmíl-elhelyezési kötelezettségét, 1.000.000,-Fíparkoló díjért.

Felelős: polgármester
HaĹáridő: 2015. maľcius 9.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy _ amennyiben a Corvin Észak Kft. élni kívrán a pénzbeli
megválLís lehetőségével gondoskodjon a gépjármú-elhelyezési kötelezettség
megváltásaravonatkozómegaliapodáse|okészitéséró|,aláírásźttől.

Felelős : polgiíľmester
Határidő: 20 1 5. május 3 1.

Soós Gyiirgy
Megál1apítja, hogy 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottságaz alábbihatźrozatot
elfogadta:

2011201.5. (ilI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság határozata
(11 igen' ĺ. nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. nem jarul hozzá'a Corvin Észak Kft. kéľelméhez,hogy a Budapest, vilI. keľ. Futó u. 31-
33. szétm ftľsz.: 3634914) alatti irodahéa építéséhez kapcsolódő 24 db gépjáľmiĺ-
elhelyezési kötelezettségét}0 évľe megkötött bérleti szeľzőđéssel teljesítse.

Felelő s : pol gĺírľnester
Hataridő: 20 i 5. máľcius 9'

2. hozzźljttru| _ a lózsefvĺáľos teľületén az épíÍtetok gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségéről
s7'ő|ő 15/201 1 . ([I.18.) önkormĺínyzati rendelet 7. $ (1) a) pontja alapjtn _ hogy a Coľvin
Eszak Kft. a Budapest, VIII. ker. Futó u. 3|-33. szám (ľsz.:36349/4) alatÍi lrodahź.z
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építéséhez kapcsolódóan maximum f4 db parkolóhely eľejéig pénzbeli megváltással
telj esítse gépj ármű-elhelyezési kötelezettségét, 1 . 00 0. 0 00, -Ft/paľkoló đíj ért.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. maĺcius 9.

3. felkéri a polgármestert, hogy _ amennyiben a Corvin Észak Kft. élni kívan a pénzbeli
mcgvóltós lehetőségével gondosIĺodjon a gépjármti-elhelyezési kötelezettség
megváltásrár a vonatkoző megállapodás ęlőkészítéséről, aláírásáĺó|.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20 1 5. május 3 1.

Napíľend 3.5. pontja: Kłĺzteľület-használati kérelmek elbíráIása

Soó's Gyöľgy
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzásző|ások hianyában avitátÍezéxja. Szavazásrabocsźtja az
al ábbi hattr ozati j avaslatot :

A Vĺĺrosgazdálkođási és Pél:zílgyi Bizottság úey đönt, hogy k<izteriilet-hasznźůati
hozzájźru|ást ad _ díjmentességgel _ aza]ábbí ügyben:

KöaerÍiiet-hasznéió, kérelmező: Józsefváľosi KiĺziisségiHázakNonpľofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyas téľ 15.)

KöZterĹilethasznźiatideje: f}|S.március 15.

Közterület-hasznalatcélja: egyéb ľendezvény (7848-49,-es Forradalom és

Szabadságharcru valô megemlékezés)
Közterület-haszná|at helye: Horváth Mihály téľ
Kozterii1et-hasznä|atnagysága: 400 m'

Felelős: polgáľnester
Határidó: 20 i 5. mĺírcius 9.

Soós Gytiľry
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazaÍtzl aBizotlsáry az a|ébbíhatźtrozatot
elfogađta:

202ĺ2015. GII.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůĺryi Blzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźxosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ,űgy dönt, hogy közteľület-hasznáůati
hozzájćniást ad _ díjmentességgel_ az aIőbbi ügyben:
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Közterület-haszná|ő,kéreImező: Józsefváľosi KiiztisségiHázakNonprofit Kft.
(1084 Budapest, MtĹyás tér 15')

Közterület használat ideje: 2015. mźlrcius 15.
KöZteľĺilet-haszná|atcé|ja: egyéb rendezvény (1848-49'-es Forradalom és

Szabadsághaľcra vaIó megemlékezés)
Közterület-haszná|at helye: Horváth Mihály tér
Kĺjzteriilet-haszná|at nagysága: 400 m.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2015. mrírcius 9.

4.R:év& Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltón - mb. cégvezető
(írásbeli előterj esztés)

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat az MNPIII T3/2 Szomszédsági ľendőľ pľogľam keľetében
zaj|ő képzésekľe vonatkozĺó szerződések módosításainak elfogadásáľa

Soĺós Gyiiľry
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzásző|ások hiányában avitátlezĄa' Szavazásrabocsźltja az
ďábbi hatfu ozati j av as l atot :

AYáľosgazdálkodrísi és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) jóvláhagyjaaT3/2 Szomszédsági rendőĺ program kommrľrikációs és szociális érzékenyítő
képzés, tréning keretében a programbaĺ ĺésfuevó rendőľök számáĺa kétrapos pécsi
szakmai rit iebonyolítását és felkéľi aJózsęfvtrosi Vĺáĺosüzemeltetési Szo1gálatot'hogy az
ehhez sziikséges beszeľzési eljárásokat legfeljebb bruttó 945,3 ezer forint összegben
folytassa le.

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: 2015. mĺírcius 9.

2.) elfogadja a Conditors Bt-vel 2013.12.17-én megkötött megbízási szętzóđés móđosítasát
aképzés kétnapos kihelyezése érđekben sziikséges átiitemezése targyábarlamegbízási díj
összegének megtaľtása mellett.

Felelős : po lgiírmesteľ
Hatáľidő: 2015. maľcius 9.

3.) elfogadja a Dr. Molnaľ Katďirrnal 2013. 12. 17-én megkötott megbízási szeľződés
módosítĺását aképzés kétnapos kihelyezése érdekben sziikséges áttitemezése tźrgyátban a
megbizási ďíj megÍartĺása mellett.

Felelős: polgármester
Hatarídő: 2015. marcíus 9.
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4.) A hatátozat f-3. ponť1a a|apjźn
a|źirástra.

Felelős: polgármester
Hataĺido: 2015. mttrcius 3 1.

felkéri a polgármesteľt a szerződés módosítások

Soĺós Gytirgy
Megallapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alátbbihatáĺozatot
elfogadta:

203l20t5. GII.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) jóvahagyjaaT3ĺZ Szomszédsági rendőr program kommunikációs és szociális érzékenyito
képzés, tréning kęretében a programban részťvevő rendőľök sztlmźlra kétrapos pécsi
szakmai út Iebonyolítását és fetkéri a Józsefuáľosi VárosĹizemeltetési Szolgálatot,hogy az
ęÍlhez sztikséges bęszeľzési eljarásokat legfeljebb bruttó 945,3 ezer foľint ö'sszegben
folýassa le.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. marcius 9.

2.) elfogadja a Conditors Bt-vęl f0I3. |.2. 17-én megkötött megbízźsí szerzóďés módosítását
aképzés kétnapos kihelyezése érdekben sztikséges átÍitęmezése targytlbanamegbizási díj
összegének megtartása mellett.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 5. mĺárcius 9.

3.) elfogadja a Dr. Molnár Katallirľral 2013. 12' 17.én megkcitött megbizási szerződés
módosítását aképzés kétrapos kihelyezése érdekben szfüséges átĺitemezése tfugyában a
megbizási díj megtartĺsa mellett.

Felelős: polgármesteľ
Hatráńdő: 20i5. mĺíľcius 9.

4.) A hatfuoz-at 2-3. pontja alapjuĺ felkéri a polgá:ĺľresteľt a szeruőđés módosítások
aláĺtásfua.

Fe1elős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. métrcius 3 i.

10



5. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács oxó - igazgató
(ír ósbeli eĺőterj e sztés)

Soĺís Gyiĺrgy
Külön tárgya|áła tesz javaslatot az 5.2.,5.5. és 5.7. napfueĺdi pontok tekintetében. További
külĺjn tárgyalásrajavaslatokat kéľ.

Komássy Ákos
A napirend 5.i. és 5.6. napiľendi pontjait kéri külön targyalni.

Soós Gyiĺľgy
Külön tźrgya|tsra egyéb javaslat nincs, a blokkban maĺadt napiľendi pontok egyÍittes vitájź.ľ-

megnyitja, Iezáĺja. SzavazÁsra bocsátja az alábbiľratźtrozatí javaslatokat:

Napirend 5.1. pontja: Javaslat üľes helyiségek és lakások elidegenítésére

Á napiľend 5.l. pontját kĺiltin tárgyzľlásra kfuéľték

Napiľend 5.2. pontja: A Budapest VIil., József kľt. 38. szám a|atti ftildszinti,
34883l0/N6 helyľajzi számú, batározat|an időľe szólĺĎ bérleti joggal teľhelt nem lakás
cé|jára szolgáůő helyiség vételáľának 10 %o-ka|tôrténő csiikkentéséľe vonatkozó kéľelem

A napiľend 5.2. pontját kiiltin tárgyalásra kikéľték.

Napiľend 5.3. pontja: A Budapest VIIr., József kłirút 48. szám a|atli,35229I0lN18
he|yrajzi számú, határozat|an időre szóiő bérleti joggal terhelt ĺizleÚhelyiség
elidegenítése

A Yźtosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul' honÁ az íngat|an-
nyilvántartasban a 35f29ĺ0lN18 helyľajzi szłímon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
vII[.o Jőzsef kiirút 48. szám alatti, 72ĺŕ alapterĹilettĺ tjzlethelýségĺe vonatkozó eladrísi
ajánlat határozat|an ídejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő ĺészére töľténő
megkĺildéséhez.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Hatríridő: 201^5. mĺáľcius 9.

Napirend 5.4. pontja: A Budapest VIII., József kiiľr'it 48. szátm a|atti,35229|0lN20
helyľajzi számú, határozat|an időľe szĺílró béľleti joggal terhelt ĺizlethelyiség
elidegenítése

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy hozzéĄaľu| az ingatlan-
nyilvántartásban a 35229l0lV20 helyľajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
vI[.' József kiĺrút 48. szźlm a]atti, 32m, ďapteriiletrĺ tjzlethelyiségre vonatkoző eladrási
ajánlatbérl'ó ńszéľe történő megkĺildéséhez, a vételárnak, az elkésni|t forgalmi éľtékbecslés,
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valamint a32lf0I3. (VII. 15.) számű önkormányzati rendeleta|apjtna forgalmi érték100%-
ában, azaz 10.300.000,- Ft összegben t<jrténő kĺjzlése melIett.

Feielős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatarídő: 201'5. máĺcius i6.

Napircnd 5.5. pontjn: Lalcĺ{s elĺdegenítósével kapcsolatos r'ételáľ és eladási ajánlat
jóváhagyása

A napirend 5.5. pontját kiiliin tárgya|ásra kikérték.

Napirend 5.6. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|fu és elađási aján|at
j ó,váhagyása (MAV-Iakótelep)

A napirend 5.6. pontját kiilön tárgya|ásra kĺkérték.

Napiľend 5.7. pontja: A Mandakh-Gegee Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest YIII.
kerĺilet, Bérkocsis u. 29. szńm a|atti iĺľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségľe

A napiľend 5.7. pontját kĺiliin táľgyalásľa kikérték.

Napiľend 5.8. pontja: oľbán '61 Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. Nagy
Fuvaros u. 6. szám alattiiires iinkormányzatitulajdonú helyiség vonatkozásában

A Varosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottsag úgy dönt, hogy:

1.) hozzójlźrul aBudapest \{II., 35059ĺ0ĺN2he|yrajzi számon nyilvĺĺntaĺott, a Budapest
\ĄII.; Nagy Fuva'ô' ... 6. szźtm a|att talá|hatő, 4,1 m2 ďapteľiilehí, tiÍes, önkormanyzati
tulajdonú, utcai bejaľatu, fijldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadasźkozhatfuozat|arl
iđőre,30 napos felmondási hatáťrđő kikotésével azorbán '61' Kft. tészére, szeszmentes
vendéglátás (kifőzde) cé|jéra, 34.500,. Ft/hó + Áľa bérleti + könizemi és

ktilönszolgáltatási díjak összegen.

2.) abéflai szerzőđés megkötésének feitétele, hogy az onkomlanyzat tulajdonában:ĺlIó nem

lakás céljaľa szolgĺíló helyisé.gek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35/f01'3. (VI. 20.)

szźmú Budapest Józsefuarosi tnkoľmanyzati ľendelet 14. s Q) bekezdése alapjźn 3 havi
béĺleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésé| vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan

közjegyzó előtt egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozat aláilľását vźi|a|ja a leendő

bérIő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatáĺidő: 201 5 . máĺcius 1 6.
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Napirend5.9.pontja'*vadékmérsékIésikéľelmeaBudapestVIII.keľíilet,
Tavaszmező u. 8. szám alatti iiŕéT-önkormányzati tulajdonri helyiségre

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1.) nem járul hozzá' a Budapest VIII., 35I71'l0/Cl3 he|yrajzí számon nyiIvántartott,
Budapest VIII. keriĺlet, Tavaszmező u.8. szám alaff elhelyezkędő,15 m, alapterületrí,
tires, önkormźnyzati tulajdonú, udvari bejarątfuft'ldszinti helyiség tekintetében az óvadék
egy havi összegre ttjrténő méľsékléséhez{ agánszemé|y részére.

2.) az Önkormtnyzattulajdonában ál1ó nem lakás céljaraszolgźiő helyiségek bérbeadásanak
feItételeiről szőliő 35/2013. CW. 20.) sz. onk. ľenđelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt
hataridőket e hatáĺ ozat kézbesítés étő l keli számítaru.

Felelős: Kisfalu K-ft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. mtrcius 16.

Napirend 5.10. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerület, Víg u. 32. szím alatti üľes,
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános eryfoľdulós pályázaton
tiiľténő bérbeadásáľa

A Vĺáľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Víg u.32. szźtm aIatt elhelyezkedő 34944/0ĺN5
hĺsz-u,125 m'alapterületű, tires önkormányzaina'lajđonú, udvaľi bejźxat! ftjldszinti nem
lakás célú helyiség bérbeadásaľa nyilviĺnos egyfordulós páIyázat |<lirására a számitot1
bérleti díjon, azaz 86.933,- Ft/hó összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helýségre nem adható
be olyan ajtn7at, amely a Képviselő-testiilet 248/2013. (VI. 19.) szźľľrú hatarozatźnak 8,

pontja szeľinti 25 oÁ és 12 oÁ-os bérleti díj kategóriálba tartozó, illetve nýlvanos internet
szolgáltatás (internet kźxéző, cďl center, stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Versenyeztetési sz-abtlyzatről szóló
47/2015. (II. 09.) szímri a Buđapest Józsefraĺosi ÖnkormányzatKépvĺselő-testiiletének
hatáĺozatźban foglaltak szerinti lebonyolítrísra.

3.) a ptiyázati fęIhívlást a Versenyeztetési Szabźůyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Buđapest Fővaľos VIII' kerület Józsefuĺárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatala
hiĺdetőtáblájan' a Lebonyolító ügyfélfogadásra szo|gźt|ő helyiségében (Kisfalu K-ft.
telephelyein) ' a Iőzsefuaľos címrĺ helyi lapban, az onkorÍnéľlyzat és a Lebonyolító
honlapjan, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító szárnáĺa eléľhető költségmentes
hřdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési poľtálokon kell
közzétennl.

Felelős: Kisfalu Kft'. ugyvezeto igazgatőja
Hatláridő: 20|5. mźncius 23'
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Napirend 5. 1 1. pontj a: Javaslat gépko csĹb eáIIó bérbeadására

A Város gazdálkodási és Pénztigy i Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. hozzáiáruI az FTC Waterpolo SporÚszolgáltató Kft-vel ftépviselő: Varga ZsolÍ;
szćkhcly: 109i Budapest, Üilői ut If9.; adószím: IĄ63813Ą-1-43, cégsegyzék szźnna:0|
09 913007) történő hatáĺozat\arl idejű bérleti szerzódés megkötéséhez a Buđapest VIII.,
Bľóđy Sandor u. 15. sztrn alatÍi 366f3 hĺsz-ú lakóéptilet udvarán kialakított gépkocsi-
beálló tekintetében, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ftlhó + Áfa bérleti díj mellett.

2. az 59l20l1. (XI.07.) szám,Ú Önkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérlęti
szeĺzőđés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegú óvađék
megfizetése'

3. az 59/2OI1. CXI.07.) szźĺmu onkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezđés a) pontja alapj.án

eltekint azegyoIda\ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzói okiratba fog|a|ásától'a
bérleti díj méľtékěľe tekíntettel.

FelęIős: Kisfalu Kft. ugyvezetó igazgatőja
Hatźriđő: 20 l 5. március 9.

Napirend 5.12. pontja: A Kisfalu K:Ít.201'4. évi egyszeľiÍsített éves beszámolójának és a
kiĺnywizsgáIói jelentésének elfogadása

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság áiĺaházott hatarkĺjrében eljátrva, mint a Kisfalu
Józsefrrárosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Kisfalu K-ft 2014. évi egyszenĺsített éves beszźmoLőjźt 333.21'3e Ft összegú
mérlegfoösszeggel, 4.728e Ft összegú mérleg szerinti eredmérľryel elfogadją továbbá
oszĺalék nem keriil Łjťlzetésre, a mérleg szerinti eredmény eľedménýartalékbakerĺil,

2. elfogadja az éves bęszámolóról készĹilt könywizsgalói jelentést.

Felelős: Kovács ottő ígazgatő
HLatérĺđő: 20 1 5. miíľcius 9.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13

hatźr o zatokat elfo gadta:
0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az ďábbiigen,
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Napirend 5.3. pontja: A Budapest VIII., Jĺízsef köľút 48. szám alatti, 35229ĺ0ĺNI8
helyrajzi számú, határozat|an időre szóIó bérleti joggal terhelt üzlethelyiség
elidegenítése

204120Í5. (III.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľemattlrai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járuL hozzźl az ingat|an-
nyilvántartásban a 3sf29ĺ0lN18 heiyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIII., József kiiľút 48. szźĺrr- alaÍti, 72m2 alapteľüleťú üzlethelyiségre vonatkozó eladási
ajánl'aÍ. hattltozatlarl idejĺĺ bérleti jogviszonnyal ľenđelkező béľlő részére történő
megktildéséhez.

Felelős: Kísfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hataĺidő: 2015. mlárcius 9.

Napirend 5.4. pontja: A Buđapest VIII., Jĺózsef kiiľút 48. szám a|atti, 35229l0ĺN20
helyľajzi számű, batározat|an időľe szóiő bérleti joggal teľhelt iizlethelyiség
elidegenítése

205ĺ2015. (III.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodáłs szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkban történt a szavazás.)

A Yárosgazdtllkođĺási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárui az tngatlan-
nyilvaľrtaľtásban a 35229I0/N20 helyľajzi szĺímon nyilvántaľtott, természetbęn a Budapest
v[I., József ktiľút 48. szźrn a|atti' 32m2 alapterúleťú tizlethelyiségre voĺatkoző eladási
ajźn|atbér|ő részére töľténő megkĺildéséhez, avéte|źrnak, az elkésziilt forgďmi értékbecslés,
valamint a32/2013. (VII. 15.) száĺĺrlű önkomranyzatircndeIeta|apjana foĺgalmi éÍték100 %-
źtban, azaz 10.300.000,- Ft összegben történő közlése mellętt.

Felelos: Kisfalu K.ft. tigyvezető igazgatója
Határidő: 20t5. március 1 6.

Napiľend 5.8. pontja: Orbán '61 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Nagy
Fuvaľos u. 6. szám alatti iiľes iĺnkoľmányzati tulajđonr'i helyiség vonatkozásában

206|201.5. (Iil.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Buottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(Iematikai blokkban ttjrtént a szavazás.)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy d<int, hogy:

1.) hozzdjárul a Budapest vI[.' 3505910ĺN2 he|yrajzi szímon nyiIvĺántaĺott, a Budapest
Vil., Nugy Fuvaľos u. 6. szám aLattta|á|ható, 47 m2 ďapterületĘ tiľes, önkormźnyzati
tulajdonú, utcaibejárattl' ftilđszinti nem lakás célú helýség bérbeađásźhozhatfuozat|an
időre, 30 napos felmonđási határiđő kiktltésével az orbán'61 Kft. részére, szeszmentes
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vendéglátás (kifőzde) céIjtra, 34.500,- Ft/hó + ĺta béľleti + kozĹizemi és

különszoIgáltatási díj ak összegen.

2.) a bérleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában á1ló nem
takás céljára szo|'gáIő heIyisé-gek béľbeadásanak feltételeiľől szóló 35lf0|3. (vI. 20')
szźlmll Budapest Józsefuarosi onkoľmányzati renđelet 14. $ (2) bekezđése alapjtn 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvźů|alási nyilatkozat a|áitásěÍ vtila|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: f0l5. márcíus 1 6.

Napiľend 5.9. pontja'-vadék mérséklési kéľelme a Budapest YIII. keriilet,
Tavaszmező u. 8. szám alatti ĺiľes iinkormányzati fulajdonú helyiségľe

207ĺ2015. (I[.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazds.)

A VarosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dön! hogy

1') nem jfua| hozzá a Budapest VIII., 35171'ĺ0ĺC/3 he|yrajzi sámon nyilvántartott,
Budapest VIII. keľiilet, Tavaszmező u. 8. szám ďatt elhelyezkedo,15 m" alapterületri,

tires, önkormáĺyzati tulajdonú, uđvari bejáratu, fijldszinti helyiség tekintetében az ővadék
egy havi összegre történő mérsékléséh ezJsEEľagánszemé|y tészére.

2.) u onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaraszolgál'ő helyiségek bérbeadĺísĺĺnak
feltételeiről szőIő 35/2013. (W. 20.) sz. onk. rendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt
hataridőket e hatáĺozatkézbesítésétől kell sziímítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. mźrcius 1 6.

Napiľend 5.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 32. szám alatti iiľes,
önkoľmányzati tulajdonú nem takás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályĺĺzaton
ttirténő béľbeadásáľa

208|2015. (III.09.) sz.Yárosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem,0 taľtózkodáłs szavazattal)
(ľematilrai blokkban ttjrtént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsáryúgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfďu KÍ-t, a Budapest VIII., Víg u.32. szźrn a|att elhelyezkedő 34944/0lN5
hrsz-ú, 125 ÍT? alaptertiletrĺ, tires önkormányzati tulajdonú, udvari bejźratĘ fřlldszinti
nem lakás célú helyiség bérbeadasára nyilvános egyfordulós pźl|ytzat kiírásĺára a
számított bérlęti díjon, azaz 86.933,- Ft/hó összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre
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nem adható be olyan ajtnlat, amely a Képviselő-testület 24812013' (VI. 19.) szźrnil
lnatáĺozaÍtnak 8. pontja szerinti f5Yo és 12 %o-os bérleti díj kategóriábatartoző' illetve
nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzés&e
vonatkozik.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu K-ft-t a páIyázat a..Versenyeztetési szabáIyzatĺóI szóló
47/f0I5. (II. 09.) szźľĺrrű a Budapest Józsefuráĺosi onkormanyzat Képviselő-testtiletének
hatźnozatábanfoglaltakszeľintilebonyolításra.

3.) apá|yźzatifelhívastaVeľsenyeztetésiSzabályzat11.pontjábanfoglaltaknakmegfelelően
a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormćnyzat Polgáľmesteri Hivatala
hirdetótábláj án, a Lebonyolító ügyfelfogadásra szolgáló helyiségében (Ifisfalu Kft.
telephelyein), a Józsefvaros című helyi lapban, az onkormtnyzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító szćmĺána eiéľhető költségmentes

hirdetési feliileteken, egyéb rendelkezésre á1ló intęľnetes hirdetési poľtalokon kell
kozzśtennt.

Felelős: Kisfalu Kft' ĺigyvezető igazgatőja
Hataridő: 207 5. máĺcius 23.

Napiľend 5. 1 1. pontj a : Javaslat gépkocsĹbeállĺĺ béľbeadására

209lf0L5. (III.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Blzottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban toľtént a szavazás.)

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzőljźru| az FTC Wateľpolo Sportszolgáůtatő Kft-vel (képviselő: Yatga Zso|t;

székhely: 1091 BudapesL Üllői tlt 129.; adőszźml: t4638734-I-43, cégsegyzék száma..01

09 9I30O7) történő hatÁtozat|an idejtĺ bérleti szeruődés megk<ĺtéséhez aBudapest VIil.,
Bródy Sandor u. 15. szźm alatti 36623 hĺsz-ú Iakóépület udvaĺán kiďakított gépkocsi-

beálló tekintetében, 30 napos felmondasi idővel 6.476'-Ftlhó + Áfa bérlęti díj mellett.

2. az59/2OI1. (xI.07.) szjĺnű onkoľmányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjanabér|eti
szęrződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegíĺ óvadék

megfizetése.

3. az 59l20I1. cXI.07.) száľľľl onkormaĺryzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjén

eltekint az egyo|dahi kötelezettség vállaló nyl|atkozatkłőzjegyzői okiratba foglďásától, a

béľleti díj méľtékéľe tekintęttel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatźrido: 20 1 5. marcius 9.
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Napiľend 5.12. pontja: A Kisfalu Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a
ktinywizs gáIói j elentés ének elfo gadása

210/2015. (til.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatá,rozata
(l3 igen, 0 nem, 0 tartózkod ás szavazztta|)
(ľematikai blokkban torĺént a szavazás.)

Á Vaľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság átĺuhźľ'ott hataľkörében eljárva, mint a Kisfalu
Józsefuárosi Vagyongazdátkodó K-ft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Kisfalu Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 333.213e Ft összegű
mérlegfoösszeggel, 4.728e Ft osszegű mérleg szerinti eredmérľryel elfogadja, továbbá
osztalék nem keľül kifizetésre, a mérleg szerinti eredmény eredménytartďékba kerĺil,

2. elfogadja az éves beszámolóról készĹiIt könywizsgálói jelentést.

Felelős: Kovács ottó igazgató
Hatráľidő: 20i5. marcius 9.

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat iiľes helyiségek és lakások elidegenítéséľe

Soós Gyiirgy
Napirend vitájátmegnyitj ą megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az iĺres helyiségek és lakások ttverezése az íngatlanvagyon tipikus ésszerűtlen felélésénęk
egy újabb fejezete. Releváns bevételre az onkormanyzatvtrhatóan nem fog szeľt tenni, meľt
olyan állapotban vannak amilyenek, és valószínűIeg nagy kereslet sincs iľantuk. Viszont jó
eséIlyel, ha lesmek ý gazdźĺlk, azok sem foenak ezekbe a lakásokba érđemben befektetni.
Ésszerűbb megoldasnak tartaná, - amihez fonás és megfetelő politikď akarat kell - hogyha az
onkormĺínyzat az ilyen használhatatlaĺr és használaton kívtili lakĺísoknak nekiallną azokat
szépen, tisztességgel ftilujítanĄ és korszení béľlakásként hasznosítaná, merthogy arÍa vaÍl
bőven szÍikség és igény, a keľtiletben. Javasolja, hogy ne kertiljön sor az tires heIýségek és

lakasok elidegenítés éte, igy az előterjesztés szeľint.

Soós Gytiľgy
Két problémźtja varĺ a fĺjlvetéssel kapcsolatban, egyrészt sajnos eľre forrás nincs. A másik
pľoblémą amit fiilvetett, hogy ezt va\őszínuleg nem fogiak lakni, akkoľ még kommunális
adóval is hozzá fognak járulni Józsefuaľos költségvetéséhez, éves szinteĺ 28.400 forinttal.
Bízztů< rá a piacra az o|yanjelleglí dolgokat, amelyekre az onkoľményzatnak nincs pénze.

Ebben nem értenek egyet. Megađja aszőtBorsos Gábor bizottstlgitagnak.

Boľsos Gáboľ
Ha volt korábbi gyakorlat, akkoľ miľe számítanak az értékesítéssel, mennyire lesz sikeres ez

az ttrverés, vagy mennyire nem? Miľe lehet itt ez ügyben szánĺítaru? Történt-e előzetes

felmérés, e|őzetes költségbecslés, hogy az esetleges felújítás mennyibe keľťilne ahhoz,hogy
egy minimalis komfortfokozatme|leťt lakhatóak legyenek ezeka lakások? Fennáll-e az,hogy
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annyira nyomott eZ az áT.Ilogy azok, akik megveszik, feketén, szám|a nélkül felújítva tudnak-
e hasznot realizá|n1?

Soós Gyiiľgy
Minden évben van négy darab árverés, tehát ez a Kisfalu Kft. koltségvetésének egy igen nagy
tételét jelenti. A|talábanaz árverések ľendkívül pozitívak. Viszonylag kisebb árróĺ indulnak a
kikiáltási értékęk és elég magas piaci źttakat is meghaladó <ĺsszegek folynak be a Kisfalu Kft.
árverésein. Viszont aĺnyi a vá'rtozź's, hogy van egy becsült érték, illetőleg a hatźrozati
javaslatok végén, ha megnézi a tźhlázatot. látni fogją hogy van egy limit forgalmi érték és

van egy javasolt kikiáltási ár. A javasolt kikiáltási arat ťolemelték aszerint, hogy 100.000.-
forint a komfort nélküli m2 ő,u, 130.000.- forint a fétkomfortos, és 150.000.- forint az
összkomfortos lakások kikiáltási áta m}-ként. Reménykednek abban, hogy ez az átvetés is
sikeľes lesz. Bízik berľre, és a Kisfalu Kft. kollegái is bíznak benne, hogy ez meg}lozza a
gytimölcsét. Ailszerették volna elkeľĹilni, hogyha kisebb a kikiáltási ar és csak egy jeleĺtkező
van ľá, akkoľ csökkentett értéken tudják elviĺľli azingat|ari, ezért bar a forgalmi értékbecslés
kevesebb, de úgy d<ĺnt<ittek, hogy eú. megemelik. Megadja a szót Borsos Gábor bizottsági
tagnak.

Borsos Gáboľ
Mindenĺe vél|asztkapott. Ezękaz ilyen típusú Iakások nem lehetnének-e egy későbbi szociáIis
bérlakás szektornak az a|apja? Erľe vannak hazai és nemzętközi példak is, mint a ,,munkáéľt
lakhatas" progľamok, amelyeket olyan szociálisan rászorultak tudnak igénybe venni, akik
bevonhatók a felújításba is' Ez szociáIis alapon töľténő megközelítést, és nem
vagyongazđálkodási szempontú megközelítést j elentene.

Soĺís György
Az a probléma ezekkęl a lakasokkal, hogy rendkívĹili rossz łíllapotban vannak. Azt tudni kell,
hogy aki mĺíľ lakást újított ťo|az tudją hogy egy teljes lakás felújítás aľa 60.000.-Ftlm2.
Ezeket a lakásokat teljesen ftil kellene újítani, a flĺtési rendszerét, elektromos halózatź/.,
burkolatát stb. Ez olyan szintíí költségbe keľtilne, hogy abszolút nem |źÍja rcntttbilisnak, hogy
ezeket az iĺgat|arlokat megtartsák. Amelyek olyan ĺállapotban vannak, azokat az ingat|anokat
és lakasokat majd fogja látlri, hogy a következő biznttsźtgi iilésen kifejezetten pl. a Corvin
Szigony kiĹirítésével kapcsolatban lesanek lakascserék, amelyeket ľentábilis felújítani, és abba
elhelyezni azokat a lakókat, akiket kénýelenek kiköltöztetni. Megadja a szőt Vör<js Tamĺás

képviselőnek.

Vtirtis Tamás
Azt kellmegvizsgďni ezeknél aziĺgat|aĺoknril, hogy az onkorrnányzatnakmennyiľe éri meg
felrijítani, vagy béľlakrísként alkalmazrri. A ,,munkáért lakhatas'' program aznem aľľól szól,
hogy valaki mindenféle pénz nélküI felújítja a lakĺást, hanem komoly pélyázati pénzekre volt
szÍikség minden egyes mintapľojekĺrél, amit Magyarországon megcsinĺáltak. Kiilső
ťlnanszítozása volt, nem az onkormanyzat ái|ta a költségét. Jól hangzó dolgot de a
gyakorlatban nęm miiködnek, mert ugyanúgy pénn.kell beletenni ezekbe a dolgokba. Mielőtt
arra gondolnak, hogy sok csodálatos lakást elidegenít az onkormányzat, ezek a lakások
ďapvetően péĺrmyelők voltak. Az onkoľményzat rosszuljar, minél tovább tartjak ezeket a
lakásokat, annál több kĺíľt okoznak aközvagyonnak. Adott esetben vďós és éľtelmes szociális
megoldást is fudnanak ebből a pénzbőI ťlnanszlĺozĺĺ. Vannak olyan ingatlanok, amelyeket
érdemes megtartani, tarsadalmi haszon véget, de ezek nem olyanok. Ha végigolvasta alistät,
akkoľ meggy ózőđhet eľről.
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Soós Gyiirgy
Megadj a a śzőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az onkormtnyzat elsősorban a kerületi taĺsadalom gazđája, és nem egy_ vagyongazdálkodó
részvénýźtsaság, amelyiknek a ľentabilitása mindenekfeleťt áIJr. Az onkormanyzatnak a

társadalmi gondoskodás az elsődleges küldetése. Józsęfuarosban messzę nincsen kielégítő
mennyiségű, megfeleiő minőségiĺ béľlakás. Tény és való' hogy egész Budapesten, az egész

Magyaľországon nincsen, mert sajnos a kilencvenes években ez a bérlakáspiac eLszá|It

rosszirányba. Rentábiiis-e vagy sem, fontos célnak taĺtja, hogy az ilyen ingatlanokba az

Önkormányzat felĺÍesse bele a pénŻ, és kultwált, veĺsenyképes bérlakasokként hasznosítsa

ezeket.Ezeketa lakásokat azingat|arpiachozképest frlIéľekért értékesítik, holott tudjak, hogy

rogyásig vannak Józsefvárosban rettentően rossz allapotu lakások és hasznosítani lehetne

ezeket az ingat|aĺlokat felújítva. Örtĺi annak, hogy nincs szociális bérlakás Józsefuarosban,

hanem k{ilön tudták váIasúari a |akbér, és a béľIakás kéľdését. Reményei szeńnt minden

bér|akas előbb-utóbb meg fog felelni egy minőségi szintnek. A*.,hogy milyen lakbérét veszi
igénybe ą béľlakast, az ettőlkiilönátló kéľdés. A szociális lakbére való jogosultság fiiggetlen
a lakás áIlapotátóI.

Soós Gyłiľgy
Megadja a szőtV<jros Tamás képviselőnek.

Vöriis Tamás
Az onkormźnyzatnak a gazdćlkođás is a feladata. Komássy Akos képviselőtársától kéľđezí,

hogy azonkormanyzatnakaz az érdeką hogy évente több tízmillió foľintot kifizessen teljesen

értelmętlen módon közös költségľe, állagmegóvásra, adminisńráciőra, órzésre, a beköltözők
kiĺirítésére stb.? Ez az érdeke2 Az,hogy újítsák ft)l, nagyon jó ötlet, csak meg kell mondani,

hogy miből és hogy megéĺi-e felújítani. Megnéáetnék, hogy miért ďakuIt úgy Józsefvaros

lakasállomanyanak a minősége, ahogy kiďakult. Biztos abban, hogy a jó minőségíĺ lakások az

előző ciklusban eladásra kertiltek, amelyben szociďista politikusok-is részt vettek" és a váľost

nem a FIDESZ- KDNP vezette. Érdemés-e költeni, u,ołľua par mz-es vizes lyukakra, ahol a

pľoblémát sokszor az alapingat|arl okozza, meľt olyan a ta|ajvízszint, .olyan a hźn álIapota.?

kevésbé hatékony módon sikęrtilne azt a céirt elérni, amiről Komassy Ákos képviselő beszél,

haegyá|talźnmriszakilag el lehet, mert ebben sem bíztos.

Soós Gyłĺrgy
Megadja aszőtBorsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gáboľ
Ha sikeľtelen az źĺrverés, akkor rajtuk maľad ez az íngatlan és akkor egy következő árverésre

újra be lesz tolva? Mi iett azokkal az ingat|anokkal, amelyek sikeĺes árvęrésen estek tul? A
vásarló tĺgy hagytz abban az ái|apotban, YIEY történt-e utólagos nyomon követés?

Soós Gyiirgy
Utólagos nyomon követés sajnos nincs. Erre nincs statisztikai adat. Alkotmrĺnyos joga a

tulajdonosnak, miután megvasáľolta, hogy źtalakjtja-e vag"y sem. Minden évben van

statisztikď adat asőI,hogy mely lakásokat, mennyiért vették meg. Meg is kéri a Kisfďu Kft-t,
hogy a következő bízottsági ülésen ossza ki tájékoztatőként. Sajnos voltak olyan ingatlanok

is, amelyeket nem vettek meg. További kéľdés, hozz'ásző\és nincs, avitájźĺlezĄa, szavazásra

b o csátj a a hatáĺ o zati j avaslatot.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Auróra u' 13. II. em. 13. szám alatti, 35016/0lNĺ5 helyrajzi szźlmú,
25 m2 alapterĹiletĺĺ komfort nélktili lakást a bérbeaclási állományból kivonja, a forgalmi
éĺtéket 2.500.000,- Ft cĺsszegben elfogadja, egyúttal fęlkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szeľinti nyílt árverés lebonyolítására.

2.) a Budapest VIII., Baľoss u. 102. I. em. 17. szám ďatti, 35507/0ĺN17 heIyrajzi szźlm.ű,

25 m" alapteľĹiletrí komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi
értéket 2.500.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatrályos
jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

3.) a Budapest VIII., Baĺoss u, I22. fsz. 2. sztlm a|atĹi,35405/0/NI he|yrajzi szĺímú, 63 m2

alapteľtiletiĺ komfortos lakást a bérbeadási áIlományból kivo4ją a forgalmi értéket
9.450.000,- Ft tisszegben elfogadją egyrittal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
j o gszabalyok renđelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításara.

4.) a Budapest VIII., Baľoss u. 124. II. em' 35. szám a|atti,35404/0/N40 heLyrajzi sztlmű,
31, Íď alapterĹilehí komfoĺ nélkĺili lakást a bérbeadási állomrínyból kivonją a forgalmi
értéket 3.100.000,- Ft összegben elfogađją egyuttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatalyos
j ogszabalyok ľendęlkezésęi szerinti nýlt árveńs lebonyolításáľa'

5.) a Budapest VIII., Bókay J. u. 56. I. 14. sztm a|attl,36203/0/B/17 helyľajzi szÁmú,48 m2
ďapterĹiletrÍ komfoľtos lakást a bérbeadtlsi rĺllomrínyból kivonja, a forgalmi értéket
7.200.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfďu K-ft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szerinti nyí|t árĺerés lebonyolításáľa.

6.) a Budapest VIII., Fecske u. 15. félemelet 4. szám a|atti,34987/0/N4 he|yrajzi sztlmű,
36 rŕ ďapterĹilettí komfortos lakást a bérbeadálsi állom:ánybóI kivonją a forgalmi
éľtékęt 5.400.000,- Ft összegben e|fogadja, egýttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nýlt árverés lebonyolítĺísĺára.

7.) a Budapest VIII., Fecske u. 45. I. em. 8. szátm aIatti' 34974/0/N9 belyajzi szálmú,
30 m' alapterületű komfort nélkĹili lakast a bérbeadĺísi állomĺánybólkivonją a forgalmi
éľtéket 3.000.000,- Ft összegben elfogadją egyuttal felkéľi a Kisfalu Kff-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt ĺĺrverés lebonyolítasara.

8') a Buđapest VIII., Füvészkert u. 4. fsz.9. szám alaÍIs,36IL4ĺO/N|O he|yĺajzi számťl,
26 m2 alapterĹiletĺĺ félkomfortos lakást a béľbeadĺási rállomĺínyból kivonja, a forgalmi
éľtéket 3.380.000,- Ft összegben elfogadją egyuttal felkéri a Kisfďu Kft-t a hatályos
jogszabéůyok rendelkezései szerinti nyílt ĺárverés lebonyolításara.

9.) a Budapest VI[., HorváthMihaly tér 5.fsz.2. száma|attĺ,35547/0lV2he|yĺajziszÁmű,
40 m, ďapterĹilehĺ félkomfortos lakást a bérbeadasi állomanyból kivoąią a forgalmi
értéket 5.200.000,- Ft ö'sszegben elfogadja, egyútta| fęlkéri a Kisfďu Kft-t a hatályos
jogszabźiyok rendelkezései szerinti nyílt ĺárverés lebonyolítasára.

10.) a Budapest VIII., Koszorír u. 22. fsz. 73. szém a|attl,35289/0/N1'3 he|yrajzi szźmú"
4t m2 alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi
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értéket 6.150.000,- Ft összegben elfogadja, egyrittal felkéri a Kisfďu Kft-t a hatályos
jogszabá|yok rendelkezései szeľinti nyílt arverés lebonyolításáľa.

11.) a Budapest VIiI., Mátyástér 13.II. em. 7. számaLatti,35747ĺ0/N25he|yrajzí számú,
26 m2 alapteruletÍĺ komfortos lakást a bé'rbęađási állományból kivonja, a forgalmi
értéket 3.900.000,- Ft összegben elfogadja" egyúttal felkéri a Kisfďu Kft{ a haüílyos
j ogszabályok ľellđelkezései szeľinti nyílt fu.veľés lebonyolít ásfua.

I2.) a Budapest VIII., Rákóczi út 51. felemelet I. száĺnalatti,3464Iĺ0lN1'2he|yrajzi számú,
25 mz aIapterĹĺletiĺ komfortos lakást a bérbeadtlsi állomanyból kivonja, a foľgďmi
értéket 3.750.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéń a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szerinti nyíIt árv erés lebonyolítására.

13.) a Budapest VIII., Rákó czi tlt 7I. [Ii. em. 10. szám a|atti, 34612/0/N45 helyajzi szám,6,

39 m2 alaptertiletii komfotos lakríst a bérbeadási állomanyból kivonja, a forgalmi
értéket 5.850.000,. Ft összegben elfogadją egyrĺttal felkéri a Kisfďu K-ft-t a hatályos
jogszabźl|yok rendelkęzései szerinti nýlt árverés lebonyolítasára'

14,) a Budapest VIII', Somogyi B. u. 16. fsz. 1. szám a|atti,36424/0lN5 he|ytajzí szttmú,
39 m2 ďaptenilehÍ komfoľtos lakíst a bérbeađási állomanyból kivonją a forgalmi
értéket 5.850.000,- Ft összegben elfogadja, egyuttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatalyos
j ogszabályok ľendelkezései szerinti nyi|t arverés lebonyolítasaľa.

15.) a Budapest VIII., Szigony u. 10. 1. em. 5. szátĺl alatti,35728/35lN5 heLytajzi számlú,
50 m2 ďapteľülettĺ összkomfortos lakást a bérbeadási állomanyból kivonja, a forgďmi
értéket 7.500.000,- Ft összegben elfogadją egyúttď felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáIyos
jogszabáIyok rendelkezései szerinti nyílt ráľverés lebonyolítására.

16.) a Budapest VIII., Tömő u'. 17. fsz. i. sztľn alattí,36208/0/N|, helyajzí szźlmú,20 m2

alapteľĹiletíĺ komfortos lakást a bérbeadási állomanyból kivoąją a foľgalmi értéket
3.000.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéľi a Kisfalu Kfr-t a hatalyos
jogszabźiyok rendelkezései szerinti nýIt árverés lebonyolítására.

|7.) a Budapest V[I., Tömő u. 62. fsz. 13. szźnl ďatti, 36106/0/NI3 he|yrajzi számű,f8 mz

ďaptertiletĺí komfortos lakast a b#bęadźlsi állomanyból kivonja, a foľgďmi értéket
4.200.000,- Ft osszegben elfogađją egyuttal felkéri a Kisfďu Kft-t a hatiílyos
jogszabá|yokľendelkezéseiszerintinyi|tźtrveÉslebonyolítźstna.

18.) a Budapest VII[., Magdolna u. 2I, fsz. 15. szźm a|atti,35509l0lV9 helytajzi szźlmu,
24 m2 alapteriiletű ľaktaľhelyiséget a bérbeadási állomanyból kivonja, a foľgalmi éľtéket
1.090.000,- Ft összegben elfogadja, egyuttal feikéľi a Kisfalu Kft-t a hatĺílyos
jogszabá|yok rendelkezései szeľinti nyílt rírverés lebonyolítasára.

19) a Budapest VIII', Tavaszmezí| u. 8. szám alatti' 35I7I/0/N1 heLyajzi szétmĹ180 m2

alapteriiletiĺ raktarhelyiséget a bérbeadasi állomarryból kivonją a forgalmi értéket
4.010.000,- Ft összegben elfogađja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kfr-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szeľinti nyíIt źrveńs lebonyolítására'

f0.) a Buđapest VIII., Rákóczi l3t 69. szźm alatti, 346IÍ/0/N90 heLyajzí számú, 23 mf
alapteľiiletÍĺ üzlethelyiséget a béľbeadási át|lomáĺyből kivonją a foľgalmi értéket
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1.470.000,- Ft osszegben elfogađja, egyúttal felkéń a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolít ásáĺa.

fI.) a Budapest VIII., Baross u. 8' szám a|atti, 36571'l0lNf helyrajzi számú, 4f m,
ďapteriiletú raktaľhelyiségeÍ. a bórbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket

4.010.000,- Ft összegben elfogadja, egyuttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
j o gszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés leb onyolítasrĺľa.

22) a jelen hatfuozat 1.)-19.) pontjaiban foglalt lakások esetében, ameĺľryiben másođik

árverés meghirdetésére azért kerül soľ, mert az első arveľésre senki nem ľegisztľźlt, az

első árverésen megjelölt kikiattási źLr 75 %-źľrak' a harmadik árveréstől ugyanezen indok
fennállasa esetén, az első árverésen megjelölt kikiáltási ar 50 %-ának megfelelő

tlsszegen kell megielölni kikiáltási arat.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Haüíridő : 201'5. áptilis 23.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 2nem,O tartózkođás szavazaÍtal a Bizottságaza|źlbbihaÍźrozatot
elfogadta:

2111201'5. (m.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határoztta
(ĺ.0 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal, oszi Eva nemvett részt a
szavazasban.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

.i.) a Budapest VIu., Auróra u. 13. II. em. |3. szźlm alatti, 35016ĺ0/N15 helytajzi számű,

25 ÍIý alapteriiletií komfoĺt nétkĺili lakást a bérbeadási állomanyból kivonją a forgalmi
értéket 2.500.000,- Ft összegben elfogadją egyuttal fęlkéri a Kisfďu Kft-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szeľintí nyíIt fuveńs lebonyolítasara.

2.) a Buđapest VIII., Baross u. 102. I. em. 17. szőnl alatti, 35507l0ĺNt7 he|ytajzi szźlmu,

25 m2 alapteriiletű komfort nélhili lakĺást a bérbeađási állomlínyból kivonja, a forgalmi
értéket 2.500.000,- Ft összegben elfogadją egyuttď feikéri a Kisfalu Kft-t a hatályos

j o gszabáI yok ľendelkezés ei szeľinti ĺýŁt źlr:v eľ és lebonyolít tsára.

3.) a Budapest VIII., Baĺoss ĺ. I22. fsz.2. szźnl a|atti, 35405/0/N 1 helyrajzi szćľľľ4 63 m2

alapterĹileťti komfortos lakást a bérbeađźtsi áliomĺányból kivonją a forgalmi éľtéket

9.450.000,- Ft összegben elfogadją egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok ľendelkezései szeľinti nyíIt átrveés lebonyolítasara.

4.) a Budapest VIII., Baĺoss u. 124. II. em. 35. sztľľľ_ a|atti,35404l0/N40 helyrajzi szźtrĺű,

3I m2 alapteriileťú komfoľt nélküli lakást a bérbeadási állomlányból kivonją a forgalmi
értéket 3.100.000,- Ft összegben elfogađją egyűtta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabźiyok rendelkezései szerinti nyílt ĺírverés Iebonyolításźtra.
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5.) a Budapest VIII., Bókay J. u. 56. I. 74. szám a]atĺi,36203/0lB117 he|ytajzí számu, 48 m2

alapterületrĺ komforĹos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket
7.20a.000,. Ft összegben elfogadja, egýttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szerinti nyílt arverés lebonyolítására.

6.) a Budapest VIiI., Fecske u. 15. félemelet 4. sz,ám alaÍÍi,34987/0/N4 helyrajzi szźlrnu,

36 m, alapterülettĺ komfortos lakást a bérbeadási állomanybóI kivonja, a forgalmi
értéket 5.400.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos

j ogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

7.) a Budapest VIII., Fecske u. 45. I. em. 8. szám aLatti,34974/0/N9 helyrajzí szćrnu,
30 m2 ďapteriilehí komfort nélktili lakĺĺst a bérbeadási állomanyból kivonją a forgďmi
értéket 3.000.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabá|yokrendelkezéseiszerintinyi|tźtrveréslebonyolításaľa.

8.) a Budapest VIII., Fĺivészkeľt u' 4. fsz. 9. szám alatÍi, 36I|4|0/NI0 heLyrajzi szźtmű,

26 mf alapteriiletrĺ félkomfortos lakást a bérbeadrísi állomĺínyból kivonja, a forgďmi
értéket 3.380.000,- Ft összegben elfogadja" egýttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabźiyok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolításara.

9.) a Budapest VIII., Horváth Mihály tér 5. fsz.2. szźtmalaÍĺi,35547/0/N2he|yrajzi számú,
40 m2 ďapterüIetiĺ félkomfoĺos lakást a béľbeadási allomanyból kivonja, a forgďmi
értéket 5.200.000,- Ft összegben elfogađja, egyűtta| fęlkéľi a Kisfalu Kfr-t a hatáIyos
jogszabá|y ok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolításaľa.

10') a Budapest VIII., Koszoru u. 22. fsz. 13. sztlln a|atti,35289/0lNI3 belyĺajzi szrímu
4I m2 alapteľĺiletíí komfortos lakást a bérbeadási allomanyból kivo4ja, a forgalmi
éľtéket 6'150.000,- Ft összegben elfogadją egyuttď felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szeľinti nyílt ĺĺľverés lebonyolít ásfu a.

11.) a Budapest VIII., Mátyás tér 13. II. em. 7. szátm aIatÍi,35|47l0/Nf5 helytajzi sztlmú,
26 mz alapteruletí komfoľtos lakást a bérbeadasi ríllomanyból kivonja, a foľgďmi
éĺéket 3.900.000,- Ft összegben elfogadja" egyuttď felkéri a Kisfďu Kft.t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szerinti nýlt arverés lebonyolítására.

12.) a Budapest VI[., Rfüócziut5I. félemelet t. szźtna|atti,3464L/0/N1'2he1yajnsz'źľľ;lú,
25 m, alapterületű komfortos lakást a bérbeadĺási állomanybóI kivonja, a foľgďmi
értéket 3.750.000,- Ft összegben elfogadja" egyuttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatiílyos
jogszabéiyok rendelkezései szerinti nyílt ĺíľverés lebonyolítására.

13.) a Budapest vI[., Rfüóczítt7I.III. em. 10. szám a|atti,34672l0/N45he|yĺajzi számll,
39 m, ďapterĹiletú komfortos lakást a bérbeadási aliomaĺryból kivonja, a forgalmi
éľtéket 5.850.000,- Ft összegben elfogadją egyuttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatiílyos
j ogszabályok rendelkezései szeńnti nyílt árverés lebonyolítására.

|4.) a Budapest VIII., Somogyi B. u. 16. fsz. 1. szttm a|atti,36424/0/N5 he|yrajzi szźlmű,
39 m2 alapterĹiletű komfoľtos lakást a bérbeadási állomanyból kivonją a forgalmi
éľtéket 5.850.000,- Ft összegben elfogadja" egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabźÄyok rendelkezései szerinti nllt árverés lebonyolításríra.
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i5.) a Budapest VIit., Szigony u. 10. 1. em. 5. szźtm a\atti,35728l35/N5 helyrajzí számú,

50 m' á|apte'til"tű összkomfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi
éľtéket 7.5oo.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

16.) a Budapest VIII., T<jmő l. Í7. fsz. 1. sztm. alatti,36208l0lV1 belyĺajzi számű',20 m2

alapterületű komfortos lakást a béľbeadási állományból kivoqja, a forgalrlri ér|.ékeĹ

3.000.000,- Ft összegben elfogadja, egyťrttal felkéń a Kisfalu Kft-t a hatályos
j ogszabályok rendelkezései szeľinti nyílt árverés lebonyolítására.

17 .) a Budapest VIII., Tömő u. 62. fsz. 73. szźm alatti, 361r06/0lN13 helyĺajzi sz,źlmu,28 m2

ďapterütetű komfortos lakást a bérbeadétsi áIlományból kivonja, a forgalmi éľtéket

4.200.000'- Ft összegben elfogadja, egýttaI felkéri a Kisfalu Kft-t a hatalyos
j ogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítĺására.

18.) a Budapest VIII., Magdolna u.21'. fsz' 15. szźlm alaĺtí,35509l0lV9 he|yrajzi szźm,ű,

24 m2 ďapterülettĺ ľaktarhelyiséget a bérbeadási álIomanyból kivoąją a forgďmi éľtéket

1'090.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szerinti nýlt árverés lebonyolítására.

19.) a Budapest VIII., Tavaszmező u. 8. szĺím aLatti, 35171.l0ĺN1 helyľajzi szźlĺĺÍt, 80 m2

ďapterülettĺ raktaľhelyiséget a bérbeadási állomĺínyból kivonja, a forgalmi értéket

4.0i0.000,- Ft ĺisszegben elfogađja, egytútal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
j o gszabályok rendelkezései szerinti nýlt árverés lebonyolításara.

2O.) a Budapest VIII., Rákóczi ilt 69. szźm a|aÍti,346IIl0lN90 helyľajzi szttmű,23m2
ďapterületű iizlethelyiséget a bérbeadási állomanyból kivonją a forgalmi értékęt

1.470'000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáIyos

jogszabályok rendelkezései szerinti nýlt áľverés lebonyolításara.

f1; a Budapest VIII., Baľoss u. 8. szźtm a|atti,36571/0/N2 helyĺajzi szźlmű,42m2
alapterĺiletű raktaľhelyiséget a béľbeadasi állomanyból kivonja, a forgalmi éľtéket

4.010.000,- Ft összegben elfogadją egyuttat felkéri a Kjsfalu Kft-t a hatályos
jogszabá|yok rendelkezései szerinti nýlt árverés lebonyolításaľa.

22.) a jelen hatźrozat 1.)-19.) pontjaiban foglalt lakrások esetében, amennyiben második

árverés meghiľdetéséte azért kerĹil sor, meĺl. az első arverésľe senki nem regiszttźůt, az

első áľverésen megjelölt kikiáltási źr 75 %-anak' a harmadik áľveréstől ugyanezen indok
fennállasa esetén, az e|só ĺáľverésen megjelölt kikiáltasi ar 50 %-ának megfelelő

cĺsszegen kell megielölni kikiáltasi aľat'

Felelős: Kisfďu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: 2015. éryn|is 23.
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Napiľend 5.2. pontja: A Budapest VIII., József krt. 38. szám alatti Íiildszinti,
34883/0/N6 helyľajzi számű, határozat|an időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás
céljára szolgáló helyiség véte|áránakÍ0 o/o-kzl ttirténő csiikkentésére vonatkozó kéľelem

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja. Továbbra sem tudja tźrnogatru a 10 %-os csĺjkkentést, ezért nemmel fog

szavazni. Kérdések, hozzásző|ások hiányában a vitát lezáĺja. Szavazásra bocsátja az althbi
hataľozati j avaslatot:

A Váľosgazđálkodási és PérzĹigyi Bizottság úgy đönt' hogy a Yáĺosgazđálkodási és Pénziigyi
Bizottság 94l20I5. (II.09.) sztrnűhatfuozatźiúj 3.) ponttal egészíti ki:

3.) ameĺrnýben a Rehab Medica Kft,. szerzodésben vá|lalja, hogy az adásvételi szerzóđés

megkĺĺtéséto| szźtnítotr, 10 évig a megvasarolt ingatlanban egészségiigyi szolgźitatás

végzéséĺe iranyuló tevékenységet folytat, űgy u3fl20I3. (vII' 15.) szźlmí önkormányzati

rendelet 17. $ (2) és (4) bekezdései alapján hozzájćrul az 1.. pontbarl foglalt véte|źlr 70 %.

kal torténő csökkentéséhez, valarrlint a vételár kedvezmény b'iĺosítékául bejegyzendő
j e\za|o gs o g más odik helyen tĺirténő b ej e gy zéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezďo igazgatőja
Hataridő: f0|5. máĺcius 1 6.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem, 1 tartóZkodts szavazattal a Bizottság a hatźrozati
j avaslatot elutasította.

212 / 20 L5. (III. 0 9.) sz. Vá ľo s gazd álko d ási és Pénzü gy i Bízottság hatńr ozata
(1 igen, 11 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodlísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbíhatźtrozati javaslatot

nem fogadja el:

a Vórosgazdólkodási és Pénztłgli Bizottsóg 94/20]5. (I.09) számú hatőrozatát tij 3.) ponttal

egészíti ki:

3.) amennyiben a Rehab Medica Ęft. szerződésben váĺlalja, hogł az adósvételi szerződés

megk;tésétől szómított l0 évig a megvásórolt ingatlanban egészségügłi szoIgźItatás

végzésére irónyuĺó tevékeĺrységet folytat, úg a 32/2013. (TII. I5.) számú önĺĺormdnyzati

rendelet 17. s O és (4) bekezdései alapjónhozzájárul az 1' pontbanfoglaltvételór l0 %-

kal rcrténő cscjk|rentěséhez, valamint ą vételáľ kedvezmény biztosítéĺraul bejegłzendő
j e lz ál o gj o g más o dik hely e n t ör t én ő b ej e gy z é s éhe z.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatánđő: 20I 5 . mfu cius 1 6.

3./.



Napirend 5.5. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at
jóváhagyása

Sorís Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Hélisz György bizottsági tagnak.

HéIisz Gyöľgy
Az előteĺjesztés szerint december 8-an keľĹilt sor a bérletí szerzođés megkötésére, az^7.

keľeken harom hónapja. Egy hónapľarávéte|i szandéknyi|atkozatot nýjtott be a bérlő. Mi
alapjan kötöttek vele bérletí szerzódést? Valamiféle lakáscsere folytán, vagy pedig fľiss
bérlőrtíl van szó, uki 

"gy 
üľes lakasľakötöttbérleti szerződést?

Soós Gyöľgy
Y áLaszadásr a me gadj a a szőt a Kisfalu K.ft . képvi s előj ének.

Nováczki Eleonóľa
Ugyan decemberben kerdlt megkötésre a bérleti szerzódés, de jrinius elsejéľe visszamenőleges
hatáI|ya|, merthogy a bérlló nem egyedüliként bérelte a lakást' Elhuný a béľlőtáľsa, és
kizríľólagos bérlőként viszi tovább a bérleti jogviszoný innentől kezdve.

Soós György
További kérdés, łlozzźsző|ás nincs, a vítát |ezźtrja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatátozati
javaslatot:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügy Bizottság úgy dönt, hogy

|.) az ingatlan-nyilvántartásban a
a Budapest vI[.' Dankó u.ĺ
bérleti joggal terhelt lakásra ferľrálló eliđegenítéstklzárő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájanl| az lngat|an-nyilvántartasban a l he|y ĺ ajzi szĺíĺľron nýlvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Dankó u. zém alatti,30 m2 ďapteľtiletiĺ,
komfort nélküli komfortfokozatű|akésra vonatkozó eladási ajźnlatbéflő részére történő
megkĹildéséhez, a vételĺámak, az elkésziilt foľgďmi éľtékbęcslés, vďamint a
33/2013.NII.15.) számú önkonĺlĺínyzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapjän a
forgďmi érték95 %o-ában, azaz 4.560.000,- Ft összegben történő köziése męliett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatéĺtlđó : 20I 5 . mźrcius 1 6.

Soĺós Gyłiľgy
Megállapítj a"hogy |2 igen,0 nem, I tartőń<odźls szavazata| a Bizottság az aläbbíhatáĺozatot
elfogadta:

2L3ĺ2015. GII.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattaĺ)

AYárosgazdĺĺlkodási és Pénzĺ.igy Bízottság úgy dönt, hogy

}rc|y r ajzí szímon nyi lvántaĺott, termé szetben
zźlm a|atÍi,30 m" alapterĹiletű, hatźttozott iďejú
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1.)aZingatlan-nyilvántartásban"-heLyrajziszámonnyilvántartott'
természetbenaBudapestvIII.,Dankó,".ÜzélmaIaÍ1i,30m2alapterületrí,
hatéLlozott idejű bérleti joggal terhelt lakásra fennálló eliđegenítést kizárő feltétel alói
felmentést ad,

2.)hozzájźľuIazingatIarl-nyi1vántaľtásbanunľ'eIytajziszámonĺlyilvántartott,
természetbenaBudapestVIII.,Dankĺí"trszźtma|atti,30m,ďapterü1etrí,
koĺrrfort néIküli komforľfokozatű|akása vonatkozó cladósi ojanlat bérlló részéte történő

megktilđéséhez, a vételámak, az elkészült forgďmi értékbecslés, valamint a

33/20I3.(vI.t5.) sztlmű önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapjźna
forgďmi éÍték95 %o-ábarl, azaz4.560.000,- Ft összegben történő kcjzlése męllett.

Feielős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 201,5' mtrcius 16.

Napirend 5.6. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
j róváhagyása (MÁV.lakĺótelep)

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megađja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
LeegyszeríĺsíBĺe az onkoľmĺányzat most elad 16 lakást, illetve részben csaIádi htnat
egyhaľmad aron.

Soós Gytĺrgy
Azt azéĺthozzá kell tenni, hogy benne lakóknak, akjkhattrozatlan idejrí bérleti szęrződésseI

rendelkeznek.

Komássy Ákos
ez ontórměnyzatnak egy régi adóssága van a MÁV-telep Iakóival szemben, azonban ennek

az &tékesítésnek apéĺullgyi rendezése nem keľek. Egyértelművé kellett volna teľľri azt, hogy
az onkoľmányzat 25 éven át nem ľendezte ezeknek az ingat|arloknak a ftjldhivatďi
tulajđonjog-bejegyzését. Lényegében most ezért kapnak egyfajta kompenzíciót a leendő
tulajdonosok' Ugyanis az a rcttentĺĺen egyszeriĺ |źúszatjön ki ębbőI az egyébként jőszandékű

és sok munkát igénylő fe|ađat e|végzéséből, hogy itt vďamifele hivatalos komrpció zajtlk'
Tehát jólszituált lakások egyhanĺrad áĺon kerĹilnek a bérlők tulajdonába. Erti, hogy az
alpolgármester a körzet képviselőjeként nagyon szeretne a bérlők kedvében jámi, de

egyébként ilyen komfortfokozatu lakásokat az onkormźnyzat 50 %o aLatt más bérlőnek nem
értékesít. Bízik benne, hogy ľendęzöđik a MAV-telep soľsą de ęz a megoldás nem keľet és

lényegesen több magyaľtvkodásta kényszeríti az orkormźnyzatot, mint ami indokolt lenne.

Ennél sokkal egyértelmiĺbben meg kellett volna fogďmazni ań.,hogy hova vezethetők vissza
a problémĺík. Nem támogatja az elóterj esztést.

Soós Gytirgy
Y á]aszadásta megadja a szőt Egry Attila alpolgármesternek.
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Egry Attila
Azért kért szót, mert Komássy Ákos képviselő dr. Sara Botond alpolgármestert nevesítette,
aki nincs jeIen az ülésen. Szeľetné jelezni, hogy dr. Sráľa 

.Botond nem volt a kotzet
képviselője, amikor a Képviselő-testület tfugyalta eń az ügyet és hagyta jóvá az
elŕiteľjesztésben szeľeplő árakat. F,z' a tavalyi év elején történt, dr. Sara Botond akkoľ is
alpolgármesteri tisztséget töltött be, de nem volt képviselője ennek a k<jrzetnek, egész más
egyéni kötzeti képviselője volt. Ekképpen összekapcsolni ezt akét állítast csúsztatásnak érzi.
Másrészrol pedig, mint mondta, eZ az t:ĺazás képviselő-testtileti előterjesĺés nyomáľt keruIt a
képviselok elé, és a Testĺilet ezt jőváhagyta.En. követően indultak a munkálatok, biztos tudja
Komássy Ákos képviselő is, csatornázni kellett, vizet kellett vezetĺi, kónĺilágítást kellett
rendezni. Egyébként ezekęt a bevételeket źl||ítotlák szembe a költségvetésben ezeknek a
könjzemi munkĺĺknak az elvégzéséért, és így gonđolták megoldani a 25 éve nyitott kérdést,
hogy a MÁV-telepen az ott élők is szeľefflék megvásarolni a lakásokat, amelyekbęn élnek.
Eľre a kerületi lakóknak is megvolt a lehetőségük, sőt nagyon sokan éltek is vele 1990. utan.
Semmilyen egyéb más jogosítváný nem kaptak. Emlékezteti Komassy Akos képviselőt, hogy
volt olyan időszak, amikoľ a forgalmi érték 10 yo-áért vásárolhatták meg a béľlők a Iakásaikat.
Itt most sokkal magasabb értékről van szó.

Soós Gyöľgy
Megadja a szőtKomassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Pont ezt próbálta je|ezru, hogy nem összességében az iigy megoldása az, amit kifogásol,
hanem az,hogy nem sikerĹilt kellő kuľiízsival egyértelműen ,,beleállni'' abba, hogy itt van egy
25 éves mulasztĺís, _ hogy mennyiben az onkormźnyzaté és mennyiben másoké, az mźr egy
bonyolultabb kérdés - és lehetett volna azt mondani, hogy igen, ezért kompeĺuá|ja az
onkormanyzat a lakókat. De nem mondanak semmit, csak vďahogy mégiscsak kijcin a képlet
végén, hogy bentlakó béľlők, akik egyébként az onkormrĺnyzat hatílyos szabźůyorÁsa szerint
ilyen komfortfokozatu lakasokat sehol máshol a kerületben nem vehetnek meg olcsóbban a
vételar 50 %-aná|. Valóban voltak korábban sokkď olcsóbb értékesítések, đe jelenleg ez a
hatályos szabéiyozźs. Jęlen esetben megközelítőleg 30 %-äért vehetik meg a bérlők a
lakásaikat. Nem a:ľól beszéI, hogy a MAV-telep lakóival, vagy elrendezésével lerľre
probtémája, öríil annak, ha elľęndeződ1k. Ugy véli, ezt nem sikeriilt megfelelően a
közvélemény eIé táĺllń, és nem sikerült megfelelően elmondani, hogy miért kerüIt soÍ eÍTe a
rendezésľe. lnnentől kezdve, ha úgy tetszik, ez az llgy szfüségtelentil ,,btidös''. Meľt rosszul
néz ki az, hogy megkapnak 30 o/o-ért, egyébként egy jőlszituźit környéken lakásokaĹ illetve
részben csďáđi hźnakat, miközben a keriiletben hatályosan senki más nem kapja meg 50 %o

alatt, a bentlakó béĺlők esetében. Ezéľt nem tźĺnogatja az e|őteqesztést. Tisztźlban van vele,
hogy képviselő-testĺĺleti döntés született róla és, hogy egy régi adósság e|renđezése, de nem
sikerült ezt megfelelően kommunikálni és bemutatni'

Soós Gyöľgy
Megadja aszőt dr. Juharos Róbeľt polgármestęri tanácsađónak.

Dr. Juharos Róbert
A kĺjzös, kolIektív em\ékezęt helyľeállítása végett kéľt szót. Ezt a,,biidös'' gyakorlatot kb. 15

éven keresztiil folytatta a helyi Önkormányzat. Nagyon jól emlékszik a.'lra, amikoľ a
lakáselidegenítés gyakor|atźhan több mint 20 ezet bér|akástól vďt me1 az onkormĺínyzat,
egyébként magasabb komfortfokozatu és lakásgazdá,|kođás cé|jźrajól használható ingatlanok
voltak ezek. Azt biztos nem lehet megtenni, hogy méltĺínýalanabb és rosszabb helyzetben
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privatizá|nak olyan ingatlanokat, amelyekľe egyébként aĺnak iđején pont a műszaki feltételek
hianya miatt nem volt lehetőség. Emlékezteti Komássy Akos képviselőt arľa, hogy hosszú
időn keľesnu| a forgalmi erték 30 oÁ-áért csak a magasan felujított, - egyébként a
közelmúltban 5 éven beltil felújított - ingatlanoknak az eliđegenítésére került soľ. Ezek nem
ilyen ingatlanok, igy még mindig méltanytalan. Aĺĺa is felhívja a figyelmet, hogy jelen
pillanatban minden ilyen típusú bérlakáson az onkormanyzat naponta koltségvetési
veszteséget ľeaLizáL. Tehát ma a befizetett lakbéľ, és a kcizös költség címen befizetett
bozzájáruLtls koztitt még minđig jelentős különbség van. Azaz minél később đorrt' az
Önkormanyzat, ađdig is naponta veszteséget realízál,, Nem tudja, tisztźhan varĺrak-e ezze| a
képviselők, de jelen pillanatban még ez alnelryzet, úgyhogy ezeket muszáj lesz rendezni majd
a jövőben, akkor vélhetően }ľeatív cjtletekkel tarnogatják majd a megoldást. Egyébként lesz
lehetőség erre, mivel ígéretet tett az onkormĺĺnyzat, hogy erľől a kérdéskönől majd fog
konzultálni. De ert. most nem ezer. a ponton kell megoldani, hiszen ęZ ęgy régi nagy adóssága

az onkormrínyzatĺak, amit teljesíteni kívan. Feltéte1ezi, hogy nem ezt kívanja
megakađályozni Komássy Akos képviselő sem.

Soós Gytirgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát lezźtrja. Szavazäsra bocsátja az a|źtbbi hatáĺozati
javaslatot:

AYźtosgazdálkodĺísi és Pénztigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

I .) hozzáj aru| az ingat|an-nyilvántartásban a rumon nyilvlánt attott,

teľmészetbenaBudapestVIII.,Salgótaĺjáni.'t"ulĽszáma|atti,54m2
alapterületíí lakásra hatfuozatlan idejÍĺ bérleti jogviszorrnyal ľendelkező béľlő ľészére

töľténő eladasi ajánLat kikiĺldéséhez, a33/2013. (vil.15.) számű önkormányzati rendelet

27. $-ában, a Képviselő-testiilet 2|7/20|4. CXI.05.) sztmű döntésében meghatározottak

szeľint, a vizmu-, csatomamiĺ kömliírendszeľ felujítás költségeivel megegyezo, a lakásta
ďapteľÍilet atźnyźtbarĺ eső 3.088.863 Ft összegiĺ érték 100 %,-áva| megegyező összegiĺ,
3.088.863"- Ft vétel'ár közlése mellett.

2.) hozzáj ara| az lngat|arĺ-nyilvántaľtásban a.re számon nýlvlántartott,
természetbenanudapestVIII.,Sa1gótaľjáni"t;lĚszźĺrlalatti,54m2
alapterĺiletíĺ lakásra hatÁĺozatIan idejű bérleti jogviszonnyal renđelkező bér|o részére
torténő eladasi ajanLat kiktildéséhez, a3312013. (VII.15.) számű önkormányzati rendelet

27. $-ában, a Képviselő-testiilet 2L7/20I4. (K.05.) szétmú döntésében meghatźrozottak
szerint, avizmu-, csatomamű közműrendszer felújítrís költségeivel megegyező, a lakasra
alapterüIet arányálbarĺ eső 3.088.863,- Ft összegiĺ éľték 100 %o-źxal megegyező összegÍí,

3.088.863.- Ft vételaf közlése mellett.

3 .) hozzájaru| az ĺngat|an-nyi lvantartasban e|yrajzi számon nyilvántaľtott,
Bzźlm a|aÍti, 55 ÍÍť ďapterületiÍtermészetben a Buđapest VI[., Tbiliszi tér

lakĺásra hatfuozat|an idejii bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők tészere tÓrténő eladási

ajźnlat kikiildéséhez, a 33/20|3. (V[15.) számű önkormĺínyzati rendelet 27. $-źharl' a
Képviselő-testület 2I7ĺ20I4. CXI.05.) sz'átrrń döntésében meghaÍározottak szerint, a

vízĺrru-, csatoľnamű közmíĺrendszer felttjítás koltségeivel megegyező, alakásta ďapterĹilet

aúnyá:ŕian eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 Yo-ával megegyezo összegű, 3.088.863'- Ft
vételaľ közlése mellett.
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4.)!lozztĄáru|azlngat|an-nyilvántartásban"_be|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetbenaBudapestVIII.,Tbiliszite.Tzáma|at1i,54m,alaptenilehĺ
lakásľa határozat|an idejĹĺ bérleti jogviszorľryal rendelkező bér\ő részéte történő eladási
ajźnlat kikĺ.ildéséhez, a 33l20I3. CVII.15.) számu önkormanyzati rendeLet 27. $_źtban, a
Képviselő-testĹilet 2171201,4. (XI.05.) szím,i döntésében meghatáłozottak szerint, a
vízmll-, csatornamiĺ közmiiľenđszer felújítas kĺiltségeivel megegyező, a lakasra ďapterĹilet
arźtnyában eső 3.088.863,-Ft összegű éľték 100 %o-áva|megegyező összegű, 3.088'863,- Ft
vételaľ kozlése mellett.

r
ľ;relyrajzi számon nýlvántartott,
Á,ź^ alaĹti, 54 m2 ďapteľĹiletiĺ

Iakásra hatáľozatlaĺ idejrĺ béľIeti jogviszonnyal renđelkező bérlo tészére történő eladási
ajźnlat kikrĺldéséhez, a 33l20I3. CVII.15.) számu önkormányzati rendelet 27. $-ábarl, a
Képviselő-testu|et 2I7l20I4. cKI.05') szálnű döntésében meghattxozottak szerint, a
vízmíi-, csatomamiÍ közműrendszer felújítás köitségeive| megegyező, a lakásra ďapterület
arányábaneső 3.088.863'.Ft összegű érték 100 oÁ-áva|megegyezó összegű, 3.088.8ó3'- Ft
vételar kijzlése mellett.

6 .) hozzáj źtul' az ingat|arl-nyi lvantaľtásban a yrajzi szttmon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VI[., Salgótaĺjáni utca szttm alatti, 54 m"
alapteriiletií lakásľa hatélrozat|an idejrÍ bérleti jogviszornyal rendelkező bérĺo részére
történő elad:ási ajźnJrat kiktildéséhez, a33l20I3. (Vľ.15.) sztľrrí önkormĺínyzati ľendelet
27. $-ában, a Képviselő-testĺilet 217/2014. (K.05.) szátmű d<jntésében meghatarozottak
szerint, avízĺĺlu-, csatomaĺnű kĺjzmiiľendszeĺ fe|Íljitás költségeivel megegyező, aLakásta
alapteľĺilet aŕnyában eső 3.088.863 Ft összegíĺ érték 100 Yo-ávaI megegyezó <isszegű,

3.088.863,- Ft vételáľ kiizlése mellett.

7.)llozzájttuIaziĺgatLan-nyilvlántartásbanuüe|yľajziszímonnýlvlĺntartott,
természetbenaBudapestVI[.,Salgótarjáni.'t.uCszéĺĺla7atti,52nł
ďapteľiilettĺ lakasľa hatźxozatlan idejíĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére
tö,rténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a33/2013. (VII.15.) szźĺĺŕt ollkotményzati ręndelet
27. $.ábarl' a Képviselő-testÍilet 21712014. (XI.05.) szźmlű döntésében meghatźrozottak
szerint, avízmu_, csatornamű közĺlűľęndszer fe|tljítźls költségeivel megegyezó, a|akźsa
ďaptertilet arźnyéĺbarl eső 2.176.443,- Ft összegű érték 100 %o-áva| megegyező összegĘ
2.116.443,- Ft véteIfu közlése mellett.

5 .) ho zztĄ aru! az ingatIan-nyi lvĺíntaĺtásb an
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi

8 .) hozztĄ aĺuL az iĺgatlaĺ-nyilvantartasban a
természetben a Budapest VIil., Salgótarjáni

zi szźlmon nýlvántartott,
fszám alatti, 55 m2

a,
té

alapteriiletű lakasra hatáĺozat|arl idejű bérleti jogviszonnyď rendelkező bér|ok tészéľe
történő eladasi ajánlat kiktildéséhez, a 33ĺ20|3. (V[.15.) szĺmú önkomlányzati rendelet
27. $-źhan, a Képviselő-testĹilet 2|7/2014. Q(.05.) számú döntésében meghatźrozottak
szerint, a vízmu-, csatomamiĺ közrniírendszer felújítás költségeivel megegyezó, a lakźsra
alapteľĺilet aĺányź.ŕlan eső 3.088.863,-Ft összegű éľték 100 o/o-źxal megegyező összegrí,
3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

9.)hozzájaraIazingat|an-nyilvantartásbanaG|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetbenaBudapestVIII.,TbiliszitérfztrnaIatti,55mfďapteľii1etű
lakásra hatfuozatlarl idejiĺ bérleti jogviszonnyď rendelkező bér|ő részéte töľténó eladási
ajénlat kikiildéséhez, a 33l20l3. (V[.15.) szálmú, ĺinkormanyzati rendelet 27. $-ábarl, a
Képviselő-testiilet 217/2014. (XI.05.) sztlrnú döntésében meghatźttozottak szerint, a
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vizmu-, csatornamĺĺ közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, alakásra alaptert.ilet
arányźlbarl eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 Yo-ávalmegegyező összegű, 3.088.863,- Ft
vételaľ közlése mellett'

l}.)hozzájáru! az ingatlan-nyilvántartásbon oehe|yrajzi számon nyilvántartott,
természetbenaBudapestVIII.,Tbi1is'ité'Gztlmalatti,54mfalapterĹi1ehi
lakásra hattttozaÍlan idejű bérleti jogviszonnyal renđelkező bér|ó tészére történő eladási
ajanlat kikiildéséhez, a 33/201'3. CVil.15.) sztrní önkormányzati rendelet 27, $-ábarl, a
Képviselő-testĺilet 217/2014' (XI.05.) szźtĺrĺ6 döntésében meghatározottak szerint, a
vízmu-, csatomamű kcjzműrendszer felújítás kĺĺltségeivel megegyező, a lakásra
alaptertilet arźnyźtban eső 3.088.8ó3,-Ft összegií érték 100 %o-áva| megegyező osszegĺí,
3.088.863,- Ft vételár k<ĺzlése mellett.

|, I .) ho zzáj áruI az ingat|an-nyi l vantartásb an a ilffi a e\y r aj zi számo n ny ilvántarto tt,

természetben a Budapest VIII', Tbiliszi ,e'{ffifu1ám 1latti,54m2 alapterülehí
Iakásra hatfuozat|an idejíí bérleti jogviszoĺnyärŕendelkeżő bérlők részéte töľténő eladási
ajźtnlat kikiildéséhez, a 33/2013. (VII.15.) szétm:iu onkormányzati rendelet 27. $-ábaĺ, a
Képviselő-testrú'et f17/2014. (XI.05.) számú döntésében meg|latátozottak szeľint, a
vínnu-, csatoľnamű közmĺĺľendszeľ felújítás kĺiltségeivel megegyező, a |akásta
alapteľület arźnyttban eső 3.088.863 Ft osszegti érték |00 Yo-áva| megegyező cisszegű,
3.088.863'- Ft vételáľ közlése mellett.

|f.)hozzájaruIazingatIan-nyilvántartásbana!ffiÜe|yrajziszámonnyi1vántartott,
természetbęnaBudapestVIII.,TbilisziterffizárĺaIaÍÍi,54fiŕalapterü1etű
lakásra hatźlrozat|arl idejű bérleti jogviszoľľlyal rendelkezo bérlő tészére történő eladási
ajtnlat kikĺildéséhez, a 33/2013. (Vu.15.) számú onkormányzati rendelet 27. $-źtbarl, a
Képviselő-testtilet f17/20I4. 6I.05.) szĺímú döntésében meghatttrozottak szerint, a
vízmíi-, csatornamii közmĺĺrendszeľ felújítás költségeive| megegyező, a lakásra
alapterület arźnyźtbaĺĺ eső 3.088.863,- Ft összegiĺ éľték 100 %o-áva| megegyezo cisszegrĺ,
3.088.863,- Ft vételar közlése mellett.

|3.)honájaĺu| az ingat|arl-nyilvantaľtásban u-"|yrajzi szĺmon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Buđapest VI[., Tbiliszi té'-zttm a|aĺti, 55 mz alapteľülehĺ
lakasra hatźlrozat|an idejií bérieti jogviszonnyal rendelkező bér|ó részére történő eladási
ajáĺ|at kikiildéséhez, a 33/2013. (VII.15.) számú önkormányzati renďelet 27. $-ábaĺ, a
Képviselő-testtilet 217/2014. CXI.05.) számú döntésében meghatfuozottak szerint, a
vízmú-' csatornamű közműľenđszer felújítas koltségeive| megegyező, a lakĺásra
ďapteľĹilet arźnyźban eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 %o-áxa| megegyező összegű,
3.088.863,- Ft vételrír közlése mellett.

14.)hozzájaruIazĺngatLan-nyilvantartásbanuÜ|yrajziszámonnyilvántartott,
terĺnészetbęnaBudapestVIII.,Tbiliszité..Ľ'zálrlaLatti,54m,a1apteľĺiletrí
lakásra hatfuozat|an idejű béĺleti jogviszonnyal reńtfelkező bér|o részéte történő eladási
ajánlat kikĹildéséhez, a 3312073. CVII.1S.) számu önkormiáĺryzati rendelet 27. $-ában, a
Képviselő-testljlęt 217/2014. CXI.05.) sztmú döntésében meghatźxozottak szeľint, a
vízmíi-, csatomamiĺ közmíĺľendszer felújítás költségeive| megegyező, a lakásľa
ďapterület ałźnyábarl eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 Yo-áva| megegyező összegű,
3.088.8ó3.- Ft vételár közlése mellett.
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75.)hozzájánilazingaÍ|an-nyilvántartásbanuÜ'e|yrajziszámonnyi1vántartott,
teľmészetbenaBudapestVI[.,Tbi1iszité.Cszáma|aŁtí,54m2a1apterületiĺ
lakásra hatáĺozat|an idejiĺ béĺleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére torténő eladási
ajźn|at kikĹildéséhez, a 33/2013. (Vil.15.) számú önkormányzati rendelet f7. $-ában, a
Képviselő-tesniet f17/2014. CK.05.) számű' döntésében meghatározottak szerint, a
vízmu-, csatornamű közmúľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
alapterület arźnyában eső 3.088.863,-Ft összegiĺ érték 100 Yo-ával' megegyező összegií'
3.088'863,- Ft vételaĺ közlése mellett.

16.)hozzájaĺuI az ingat|an-ny1Lvántutá.b* ue\yľajzi számon nyilvántaĺtott,
teľmészetbenaBudapestVIil.,Tbiliszi,é'|mzźtma)aÍti,54mfalapterületű
lakásra hattrozat|an idejíí bérleti jogviszorrnyal rendelkező bérlo tészére történő eladási
ajźn|at kikiildéséhez, a 33/2013. (vII.l5.) számú önkormiínyzati rende|et 27. $-ábaĺl, a
KépviselőtestĹilet 21712014. cKI.05.) számű döntésében megbatározottak szeľint, a
vizlĺnu-, csatornamÍĺ kö'zmiĺrenđszer felújítás kĺiltségeivel megegyező, a lakásra
alapterüIet aráĺyźban eső 3.088.863,-Ft összegú érték 100 %o-ávalmegegyező összegii,
3.088.863,- Ft vételar közlése mellett.

77.)Ílozzt1aĺllazingatlaĺ-nyilvántartásban ytaJzL szarnon
természetben a Budapest VIII., Szemafor utca szam
ďapteríileťĹĺ lakásľa hattrozat|an idejiĺ bérleti jog

nvilvĺántartott.
alattt, 33 m'
bér|ő részére

történő eladási ajanlat kiküldéséhez, a 33/f0t3. (VII.15.) számú önkormányzati ľendelet
27. $-źtban, a Képviselő-testiilęt 217/2014. (K.05.) szźtmt döntésében meghatáĺozoffak
szerint, avízmíi-, csatomamii közľnűrendszer felújítás kĺlltségeivel megegyező, a|akźsra
alapterület aúnyźhan eső 1.887.638,-Ft összegĺĺ érték 100 %o-trya| megegyező összegiĺ,
1.887.638'- Ft vételaľ közlése mellett.

L8.)horzájaru|azingat|arl-nyilvantaľtásban#ryĘrajziszámonnyilvĺíntartott,
természetbenaBudapestVIII.,TbilisziterffizálrnaIatti,54ÍIŕalapterületiĺ
lakásra határozat|an idejű béľleti jogviszonnyď rendelkező bérlő tészéte töľténő elađási
ajánlat kikĺildéséhez, a33/2013. (VII.15.) szamú <inkormiányzati ľenđelet 27. $-źhan, a
Képviselő-tesiilęt fI7/2014. CxI.05.) szÁmű döntésében meghatáĺozottak szeľint, a
vízmíí-, csatoľnamiĺ kö'zmiĺrenđszeľ felújítás költségeivel megegyezó, a lakásra
ďapterĺilet arźnyában' eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 %-źxa| megegyező ősszegĘ
3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ĺgazgatója
Hatźndő:201 5. mĺĺrcius 1 6.

Soós Gyiiľry
Megállapítja, hogy 10 igen, f ĺem, t tartőzkođés szavazattď a Bizottság az alétbbíhatétrozatot
elfogadta:

2t 4 l 2015. (m.09.) sz. Y ár osgazdálko dási és Pénzĺigyi BÍzotts á g határ ozata
(10 igen' 2 nem,I tartózkodás szavazattal)

A Vĺárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dcĺnt, hogy
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1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a
természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca

hel zi számon nyilvántartott,

fszám a|atti' 54 m2

alapterĺiletu lakásra határozatlan idejű béľleti jogviszonnyal renđelkezó bérlő részere
történő eladási ajánlat kikĺildéséhez, a33/2013. (VII.15.) számu önkormányzati ĺendelet
27. $-ában, a Képvíselő-testíilet 217/2014. CXI.05.) szźlrnű đcjntésében meghatarozottak
szerint, avízmu-, csatornamií közmrĺľendszer felujitás költségeivel megegyező' aLakásra
ďapterĺilet ańnyábaĺl eső 3.088.863 Ft ĺĺsszegíi érték 100 %o-áva| megegyezó összegrĺ,
3.088.863,- Ft vételar k<ĺzlése mellett.

2.) hozzáj arul az ingat|an-nyi lvánt artásb an a számon nyilvántartott,
Jszám a|atti, 54 rlłtermészetben a Buđapest VIII., Salgótarjani utca

alaptertiletíĺ lakásľa hatfuozat|an idejĺĺ bérleti jogvíszonnyal ľendelkező bérLo részére
történo ęladasi ajttrúat kikÚldéséhez' a 33/201,3. (VII.15.) szálrnú önkormanyzati rendelet
27. $-ában, a Képviselő-testiilet 2I7ĺ2014. (XI.05.) számű döntésében meghatarozottak
szerint, avizmu-, csatornamű közmríľendszer felújítas ko1tségeiveL megegyező, a lakásľa
alapteľĺilet arźtnyźtbarl eső 3.088.863,- Ft összegrí érték 100 %o-ávaL megegyező összegiĺ,
3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

3.) bozzáj źĺu| az ingat|an-nyilvantaľtásbaĺl
természetben a Budapest VI[I., Tbiliszi téľ
lakásĺa határozatlarl idejĹi bérletijogviszonnyal rendelkező bértők részére történő eladási
ajánlat kikĹildéséhez, a 33/2013. (WI.15.) sztlmű önkorrrranyzati rendelet 27. $.ában, a
Képviselő-testtilet 21712014. CXI.05.) szźlmí đöntésében meghatźrozottak szeľint, a
vízmu-, csatornamií kĺjzmiÍrendszer felújítás költségeive| megegyezó, a lakásra
alapterĺilet arźnyában eső 3.088.863,-Ft ĺisszegű érték 100 Yo-ával megegyező cisszegú,
3.088.863'- Ft vételar közlése mellett.

4.) hozzájarul az ingatlan-nyilvántartásban u flrul.|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetbenaBudapestVIil.,Tbiliszité'ffizćtma|atti,54m,a1apterĺiletíí
lakásra hattlrozatlrarl idejrí béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlő tészére történő eladási
ajźnlat kikĺildéséhez, a 33l20t3. (VII.15.) szjlmu önkormányzati rendelet 27. $-ában, a
Képviselő-testillet 217/2014. CXI.05.) számli đöntésében meghattlrozottak szerint, a
vínníi-, csatonramiĺ közmúręndszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra
alaptenilet arětnyźlban eső 3.088.863,-Ft összegú éľték 100 %o-á.ľal megegyezó tisszegÍí,
3.088.8ó3.- Ft vételar közlése męllett.

ely r ajzi számon nyilvántartott,

}zrĺm alatti, 55 17ł ďapteľĹilehĺ

y r ajzi számon nyilvántaľtott,
ám alatti, 54 m" alapterĺ.iletrĺ

5 .) hozzáj aĺul az ingat|an-nyilvántar.tasban
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi
lakasra határozat|an idejű bérleti jogviszoruryal rende béľlő részéľe töľténő eladási
ajánlat kiktildéséhez, a 3312073. (V[.15.) számí tinkoľmanyzati rendelet 27. $-źtbary a
Képviselő-tesfrl|et 217/2014. CXI.05.) sz:ĺľnú döntésében meghatfuozottak szeĺint, a
víz-rĺÍi-, csatomamű közműrendszeľ felújíüís ktiltségeivel megegyezó, a lakísra
ďapteľĹilet arányában eső 3.088.863'-Ft összegiĺ éľték 100 %o-áva| megegyező összegű,
3.088.863,- Ft vételáĺ közlése męllętt.

hozzáj aru|' az ingat|arl-nyi lvantartásban a . e|yt ajzi sámon nyi lvántartott,
természetbenaBudapestVIII.,SalgótarjíniutcaruszÁma|atti,54I7ł
alapteriiletĺĺ Iakásľa haÍźltozat|an iđejii béľleti jogviszonnyal rendelkező bérl'ó részére
Íorténó eladási ajénlat kiküldéséhez, a 33/20|3. CVILls.) szźtmű önkormányzati rendę|et
27. $-ában, a Képviselő-testijlet 217/2014. (XL05.) széľĺÍl döntésében meghatfuozottak

6.)
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szerint, avízmu-, csatornamú k<jzműrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a|akásra
alapterület artnyźlban eső 3.088.863 Ft összegű érték 100 %o-ával megegyezo osszegű,

3.088.863,- Ft vételár közlésę mellett.

7 .) hozzźtjźlrul az ingatlarl-nyilvantartásban a
természetben a Budapest VIII., SalgótĄáni utca

I0.)hozzajanl|azingatlarĺ-nyilvĺíntaľtásbana
természetben a Budapest VI[., Tbiliszi tér
lakasra hatátozat|an idej ű béľIeti j ogviszonnyal

e|yrajzi számon nyilvantartoą

-szám 

alatIi' 5f fił
ďapterĹiletú lakásľa hatfuozat|aĺ idej{ĺ béľleĹi jogvíszĺrľľrýál ľeIrtlelkęzo bétlo részeľę

töľténő eladási ajanlat kiktildéséhez, a 33ĺ2013. CVII.15.) szrímú önkormányzati rcnđelret

f7. $-ábzľ^, a Képviselő-testtilet 2I7/2014. (XI.05.) szźrnú döntésében meghatározottak
szerint, avízmu-, csatornamú közmrĺrendszer felťrjítás költségeivel megegyezo, a|akásĺa
ďapteľület artnyábarl eső 2.116.443,. Ft ĺisszegű érték 100 Yo-źpaImegegyező ö'sszegií,

2.116.443.- Ft vételár k<jzlése mellett.

8 .) bozzáj arul az ingatlarl-nyilvantaľtásban a

természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca
ďaptertĺIetű lakásra hatáĺozatLan idejri bérleti jogviszonnyď ľenđelkező bérlők részére
történő eladási ajánlatkikütđéséhez,a33/2013. (ViI.15.) számű önkormányzati rendelet
27. $-ában, a Képviselő-testĹilet fI7/20I4. cKI'05.) szźrĺĺtl đöntésében meghataľozottak
szerint, avízmu-, csatornamú k<jzmrĺrendszeľ felújíüás költségeivel megegyező, alakásra
alapteriilet artnyźhan eső 3.088.863,-Ft összegíĺ érték 100 oÁ-źnal megegyezó osszegíĺ,
3.088.863,- Ft vételaľ közlése mellett.

9.) hozzájfuu| az tngatlarl-nyilvántaľtásban a

számon nyilvántaľtott,

). sz'ám a|atti, 55 m,

természetbenaBudapestVIII.,Tbiliszité'ffiszźtma|atÍi,55m'alapteľti1ettÍ
lakásra hatáĺozat|aĺ idejiĺ bérleti jogviszorľryäTéňđElkező bérllő részéte történő eladási

|yt ajzí számon nyilvántartott,
zám alalti, 54 m" alapterülehĺ

ajőnlat kikĹildéséhez, a 33/2013. (VII.i5.) számú önkormányzati rendelet 27. $-étban, a

Képviselő-testĹilet 217/2014. (XI.05.) sztrmű döntésében meghatźĺozottak szerint, a
vízmu-, csatornamű közműľendszer felújítás költségeive| megegyezo, a lakásra
alapterĹilet aľarryában eső 3.088.863,-Ft összegiĺ éľték 100 Yo-źxa| megegyező cisszegÍi,

3.088.863,- Ft vételaľ közlése mellett.

bérlő ľészéľę történő eladási

ajén|at kiküIdéséhez, a 33lf0l3. (VII.15.) szźmtĺ önkormányzati rendelet 27. $-ttbarl, a

Képvisető-testiilet 217/20|4. cx.05.) számú döntésében meghatźlrozottak szeľint, a
vízlrlu-, csatornamiÍ közműrendszeľ felújÍtas költségeive|' megegyező, a lakásra
alapterület artnyáhan eső 3.088.863,-Ft összegrĺ érték 100 Yo-źxa| megegyezó összegíĺ,
3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

II,)hozzájaruIazingatIart-nyilvántaľtasbanaruhe!yrajziszámonnyilvántaĺott,
természetbenaBudapestVIII.,TbilisziÉrŰszźtmalatti,54mfalapteriiletrĺ
lakásra hatźrozat|aĺ idejií béľleti jogviszonnyď renđelkező bérlők részérę történő ęladrási

ajźnlat kiktildéséhez, a 33l20I3. (V[.15.) szłĺmú önkoľmĺínyzati rendelet 27. $-étban, a

Képviselő-testĺilet 2I7/20I4. CXI.05.) szímú döntésében meghatfuozottak szeľint, a
vizmú-, csatornamű közntĺľendszer felrijÍtlás költségeive| megegyező, a lakásra
ďapterĹilet aúnyában eső 3.088.863 Ft összegű érték 100 Yo-áva| megegyezó összegű,

3.088.863.- Ft vételar közlése mellett.
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lZ.)hozzájaĺu|aziĺgat|an-nyilvántartásbana iy r ajzi számon nyilvántaľtott,
sztm alatti, 54 m" alapterületrítermészetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér

lakásľa határozaÍIan iđejií bérleti jogviszorľryal rendelkező bérlő részére tcĺrténő eladási
ajtnlat kiktildéséhez, a 33/f0I3. (VII.15.) szőĺnű ĺinkormanyzati rendelet 27. $-ában, a
Képviselő-testĺilet f17l20I4. (XI.05.) számú đöntésében meghatźlrozottak szerint, a
vízmu-' csatornamű kozműrendszer felújítás költségeive| megegyező, a iakásľa
alapteriilet arányában eső 3.088.863,- Ft <isszegíí érĹék 100 Yo-txa| megegyezo cisszegű,
3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

L3.)hozzájarul az íngat|an-nyil.vántartasban uf-elytajzi számon nyilviántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi téÍ llszźrn' a|aĹti, 55 nł alapteniletíi
lakásra hatźttozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlo részére történő eladási
ajánlat kíküldéséhez, a 33l20I3. CVII.15.) sztmú önkoľmanyzati rendelet 27. $-ában, a
Képviselő-testtilet f17/f014. (K.05.) számt dĺjntésében meghatźttozottak szerint, a
vízmu-, csatornamű közmiírendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
ďapterĺilet artnyábarl eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 Y,-éna\ megegyezó összegÍí,
3.088.863,- Ft vételár közlése męllett.

14.)honájaru|azingat|aĺ-nyilvantartásbanuffi"tytajziszámonnyilvántartott,
teľmészetbenaBudapesiVI[.,Tbi1is,iÉ{ruszźrnalalti,54m,alapterülehĺ
lakásra hattrozat|an idejű béľleti jogviszonnyal renđęlkezo bér|ó részétę történő eladási
ajénIat kiküldéséhez, a 33/201'3. (Vu.is.) szímú iinkormányzati rendelet 27. $-ában, a
Képviselő-tesba|et 217/2014. CK.05.) számú döntésében megbatźrozottak szerint, a
vízmu-, csatornamii közmrĺrendszeľ felújítás k<iltségeive| megegyezo, a lakásra
alaptenilet aĺźnyábarĺ eső 3.088.863,-Ft összegű érték 100 Yo-ával megegyezo összegiĺ,
3.088.863,- Ft vétęlaÍ közlése męllett.

I5.)hozzájáru|azingatLart-nyilvantaľtásbana'meIyľajziszámoĺnyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi té'.f,tffi'zám a7atti,54m. alapterületÍí
lakásra határozatlarl idejĺĺ bérleti jogviszonnyď rendelkező bérIő részére töľténő eladasi
ajanlat kikĹildéséhez, a 33/201'3. (VII.15.) számú önkormányzati rendelet 27' $-ábaĺl, a
Képviselő-testĺilet 217/2014. CXI.05.) szőmt đöntésébęn meghattrozottak szeľint, a
vízmu-, csatornamű közmiírendszer felújítás költségeive| megegyező, a lakásra
ďapterület aľźnyábarl eső 3.088.863,-Ft összegÍĺ érték 100 Yo-źxa| megegyező összegű,
3.088.863,- Ft vételaÍ kĺĺzlése mellett.

L6.)hozzájaru1azingat|arl-nyilvantaĺasban eLyĺ ajzi számon nyilvántartott,
ĺszám a|atti, 5417ť ďapterületíítermészetben a Budapest VIII., Tbiliszi téľ

lakásľa hatźrozat|an iđejű béľleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részéte töľténő eladási
aján|at kikiildéséhez, a 33/2013. (W.15.) szźmtĺ önkonrrányzati rendelet 27. $-ábarl, a
Képviselő-testí,ilet. 217/2014. CXI.05.) szÁmű đöntésébęn meghatározottak szerint, a
vízmu-, csatomamű köznÍĺrendszer fehijítás költségeive| megegyezó, a lakísra
alapterĹilet aúnyábarl eső 3.088.863,-Ft összegĺĺ érték 100 %o-áva| megegyező összegű,
3.088.863.- Ft vételar kĺizlése mellett.

| 7 .) hozzáj ar:lt, az 
.lngat|arl-nyilvantartásban 

a

természetben a Budapest VIII', Szemafor utca
alapterĹiletű lakásra hattrozat|an idejĺí bérleti jogviszonnyal ienGlkező béľIő tészére
töľténő ęIadási aján|at kiktildéséhez, a33120|3. (V[.15.) szźmń, ötlkorményzati rendelet
27. $-ábarl, a Képviselő-testiilet 2I7ĺ2014. (XI.05.) sztrnű döntésében meghatźrozottak

eIy r ajzi számon nyilvántaľtott,

m szÁrn alatti, 33 m2
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szerint, aYízm.|J-, csatornamű közműrendsz'er fe|iljítás köItségeivel megegyező, aIakásta
alapteľrilet arźnyábaĺ eső 1.887.638,-Ft összegű érték l00 oÁ-áva| megegyezó összegrí,
1.887.638,- Ft vételár közlése mellett.

Í8.)hozzĄćau1azingatIarl-nyi1vántartásbanu%ľ|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi té'tIIFzám a|atĹi, 54 m" alapterülettĺ
lakásra hatétrozat|an ĺdejtĺ béĺleti jogvíszonnyal iénTé1kéz6 bérlő tészéte töľténő eladási
ajánlat kikĹildéséhez, a 33lf0!3. (vII.l5.) számú onkormanyzati renđelet27. $-ában, a
Képviselő-testĹilet 217/2014. cKI.05.) szźlm,(l döntésében meghatátozottak szerint, a
vizmu-, csatomamii közmiírendszer felújítás k<iltségeive| megegyező, a lakásra
ďapterĹilet arźnyában eső 3.088.863,-Ft összegú érték 100 o/,-áva| megegyező cisszegiiL,

3:088.8ó3,- Ft vételar kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeÍó ígazgatőja
Hatartdő',}}l 5. m:ĺrcius 1 6.

Napiľend 5.7. pontja: A Mandakh.Gegee Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VI[.
keľĺilet, Béľkocsis u. f9. szám a|atti üres, łĺnkoľmányzati fulajdontĺ nem lakás céltĺ
helyiségre

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja. Eľdekesnek tafija, hogy egy 27 m,.ęs helyiségben, amelyben gźa nincs,
va:ĺodát szeretne nyitni a kére|mező. Ebben a formában nem tiĺmogatja az előterjesztést.
Kérđések, hozzásző|ások hiányában a vitźÍ |ezéĄa. Szavazźsta bocsátja az a|ábbi hatáĺozati
javaslatot:

AYátrosgazdáIkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

L.) hozzájarul a Budapest VIil., 34955ĺ0ĺN6 he|ytajzi számon nyilv.ántaľtott, Budapest
VIII. keľiileto Bérkocsis u. 29. szám alatt elhelyezkedő, 27 m" ďapteriilehĺ, iiľes,
önkormĺányzati tulajdonú, utcai bejałatĘ pinceszinti helyiség béľbeadasĺához
gázszolgéltatás nélkiil hataľozott időre, 201.9. december 31-Íg, a Mandakh-Gegee BĹ
részéte, vaľroda és raktározÍls tevékenység cé|jaru. 10.000'. Ft/hó + Afa béľleti +
köztizemi és kiilönszoIgáltatási díj ak összegen.

2.) abéľleti szeruődés megk<itésének feltétele, hogy az onkonĺranyzat.tulajdonában áIló nem
lakás céljara szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szőIő 35/2013. (VI. 20.)
szá;ľrńBudapest Józsefüĺĺľosi onkormanyzatircndelet 14. $ Q)bekezđése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat aIáńrását váilalrja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
HatÁĺldő : 20T 5 . mćtrcius 1 6.

Soós Gyöľgy
Megállapítją hogy 0 igen, 11 nem, 2 tartózkodás szavazattal a Bizottság a hatttrozati
j avaslatot elutasította.
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21'51201'5. (m.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen, 11 nem, f tartćlzkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatfuozatijavaslatot
nem fogadja el:

].) hozzájárul a Budapest WII., 34955/0/A/6 helyrajzi szómon nyiluántartott, Budapest
WII. keriilet, Bérkocsis u. 29. szóm alatt elhelyezkedő, 27 m' alapterüĺetű, üres,

önkormónyzati tulajdonú, utcai bejárahi, pinceszinti helyiség bérbeadásához
gázszolgóltatás néIkiil haĺározott időre, 2019. december 3l-ig, a Mandakh-Gegee BĹ
részére, varroda és raktórozás tevékenység céljóra, 10.000'- Ft/hó + Afa bérleti +
ko züz e mt é s kĺ;l a ns zo l gáI t at á s i díj ak 0 s s z e ge n.

2.) a běrleti szerződés megkatésénekfeltéteĺe, hog az onkormányzat tulajdonában dlló nem

Iakás céIjóra szotgóló helyiségek bérbeadósának feltételeiről szóĺó 35/2013. (VI. 20,)

számú Budapest Józsefvdrosi onkormányzati rendeĺet I4. s O bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megftzetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapjón
kazjegyző előtt egloldalú karcĺezettségváIlalási nytĺatkozat aláírósát vóIlalja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezető ígazgatőja
Hatríľidő: 2015. mtttcius 1 6.

Soós Gyiirgy
A Bizottság ülését 13 őra 42 perckorbezćĄa, megköszcĺni a részvételt.

K. m. f.

Vłiľiis Tamás
Bizottság aletnöke

Az Mĺjtv-ben
Bizottsäg}lt5.

foglalt renđelkezéseknęk megfelel, és a V és Pénziigyi
marcius 9-ei tilésén elhangzottakat hitelesen

69.m- 2 ' v'1-*:'z/ I

..í |/// ,,)
,l.z-*, U d,/,0 ĺ-
Fazeka sné V ý:|,, j? (!";l ; : 1ľ,: ľ ť: !::l

Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője Szeľvezési és Képviselői Irođa üryintézője

,ĺ ĺl ĺ ( ĺ ̂ no l.'J- ,-bśoffi*&##l# ffi
Szervezési és Képviselői Iľoda vĘretőjeffi

A bizottsáeĺ iegYzőkłinw mellékletei: jetenléti ív, meghívó, előterjesztések
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