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Soós Gyłirgy
Kĺjsz<jnti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 26, rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 12 fóve|határozatképes. Ismerteti a napirendet az a|źhbiak szeľint, majđ szavazźsra
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napiľend

1. Gazdátkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Gaĺambos Eszter - ügłosztáĺyvezető
(ír ás b eli eĺőterj e s ztés)

1 . J avas l at kö zteni l et-h aszná|ati kérel mek elb ír á|ásár a
2. Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest VIII. keľiilet, Corvin projekt IV. üteméhez

kap c s o l ó đó ko zv ilágitási há|ő zat rendezé s i munkákho z
3. Tulajdonosihozzájźlrulás a Budapest VIII. kerülęt, Diószegi Sámuel utca 38-40. szźlmtl

in gatl aĺľ a távhő e|Itńő v ęzeték ki ép íté s éhez
4. Tulajdonosihozzájźtrulás a Budapest VIII. kerĹilet, Balassa utca _ Apáthy István utca

v ízv ezeték kiv áltásho z
5. Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest VIII. kerület, Bókay János utcában közcélú

el o s ztó h ál ó zat |étęsítéséhez
6. Javaslat az octodomus Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési ktjtelezettségének

pénzbeli megváltással töĺténő teljesítésére

2. J őzsefv álrosi Gazdá|kodĺĺsi Kőzp ont Zrt.
(ír ás b eli előteľj e sztés)

1. Javaslat az Úi Teleki téľi Piachoz tartoző terület állandó hasznosítására
Eĺőterjesztő.. Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnoke

2. Javaslat azĺJiTe\eki téri Piac H2 je|uüzlethelyiség bérleti joganak tńruházására
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnöke

3. Javaslat gépkocsi beálló bétbeadására
Előterjesztő: Farkas ors - vag/ongazdáĺkodási igazgató

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertĺlet, Baross
8lszäii alatti, üres, önkormtnyzati fulajdonú, nem lakás cé|jźtra szolgá|ő helyiség

vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdóĺkodási igazgató

agánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis
tires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jźra szo|gźiő helyiség

vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdáĺkodási igazgató

6. Epítlak Group Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szćm
a|attí,34926l0lV5 hrsz.-ú, cinkormányzati tulajdonú, iiľes, nem lakás céIjára szolgáló
helyiség vonatkozásában
Előteľjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodósi igazgató

7 ' A Pedľano Construction Hungary Epítőipaľi Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Tömő u.32-38. szźlm a|atti tiľes, <inkormĺíĺlyzati tulajdonú, nem lakás céljára
szolgźůőhelyiségbérbeadasavoĺatkozésźlban
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodást igazgató



8. RETESBOLT Anno 1926 Kft. bérlő és Dr. Máľton Tanácsadó Kft. bérleti jog
átruhźu'źlsához va|ő hozzájźlruIźls iránti közĺĺs kérelme a Budapest VIII. kerület,
Rfüóczi tlt 25. szźlm a|atti, ĺinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáĺa szolgáIő
helyiség tekintetében
Előterjesztő: Farkns ors - vaglongazdálkodási igazgató

9. Lakas clidcgcnítésével kapcsolatos vételáľ és eladási aján|at jővźhagyása
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdátkodási igazgató

3. Zárt ůilés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b eli előterj eszté s)

1. Javaslat gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának elengedéséľe
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - a GazdáIkodási ÜglosztóIy vezetője

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

81312016. (vill.Lz.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénzi'igyi Bizottsághatározata
(|2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napirend

1. Gazdálkodási Ügyo sztálry
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - üglosztólyvezető
(írás b eli előterj esztés)

1 . Javaslat köZteľĹilet-haszná|ati kérelmek ę|blrá|ásźtr a
2. Tulajdonosi hozzájérulás Budapest VIII. kerĹilet, Corvin projekt IV. iĺteméhez

kapcsolódó kilrui|ágítźlsi hálőzat renđezési munkákhoz
3. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuelutca 38-40. sz,źmtl

ingatl anľa tź..vhő e|Iátő v ezeték kiépíté s éhez
4. Tuląjdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Balassa utca _ Apáthy István utca

vízvezetékkjvźůtáshoz
5. Tulajdonosi hozzájaĺu|ás Budapest VIil. keľĺilet, Bókay János utcában kozcéItl

el o sztóháló zat |étesítéséhez
6. Javaslat az octodomus Ingatlanfej|esztő Kft. gépjármu-e|helyezési k<ĺtelezettségének

pénzbeli megváltáss a| torténő telj esítésére

2. J őzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(íľ ás b e li el ő terj e s zté s)

1. Javaslat az Ú; ľeleki téri Piachoztaĺtozőterület állandó hasznosítĺísiíra
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnoke



2. Javaslat a' Ú1 T"l"ki téri Piac H2 je|íiĹizlethelyiség béľleti jogtnakátruhźtzźsfua
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnoke

3. Javaslat gépkocsi beálló bérbeadásaľa
Előterjesz19!: Fąrkąs ors - vaglongazdáIkodási igazgató

4 t!!íFtmagánszem{|y bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Baross
tL 8. szćĺrl a|atti, iires, önkormányzati tu1ajdonú, nem lakás cé1jára szoIgćtIő helyiség
vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkns )rs - vaglongazdáIkodási igazgató

5.-magánszemélybéľbevéte1ikérelmeaBudapestVIII.kenilet,Bérkocsis

-u.31. 
szźtm alatti üręs, önkormányzati fulajdonú, nem lakás céljĺíraszolgá|ő helyiség

vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodósi igazgató

6. Epítlak Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám
a|aÍIi,3492610ĺN5 hľsz.-ú' önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

7. A Pedrano Construction Hungary Epítőipari Kft. bérbe-ĺételi kérelme a Budapest VIII.
kerület, Tomő u.32-38. szám a\atĺi t.iĺes, cinkormtnyzati tulajdonú, nem lakas céIjára
szolgál'ő helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előteľjesztő: Farkas )rs - vagyongazdóIkodási igazgató

8. RETESBOLT Anno |926 Kft. bérlő és Dr. Mĺĺrton Tanácsadó Kft. bérleti jog
átruházásáÍloz va\ő hozzétjáruIás irĺánti kĺjzös kéľelme a Budapest VIII. keľüIet,

Rákóczi ilt 25. szźtm a|att| önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljara szo|gtiő
helyiség tekintetében
Előterjesztő: Farkns ors - vagyongazddlkadási igazgató

9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételźr és eladási aján|atjőváhagyása
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáĺkodási igazgató

3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(íľásb eli előterj esztés)

1. Javaslat gépjármti-elhelyezési kötelezettség megváltási đíjanak elengedéséľe
ElőteĘesztő., Dr. Galambos Eszteľ - a Gazddĺkoddsi Ügłosztáĺy vezetője

A Bizottság ĺétszáma - Komássy Zsolt Ákos megérkezé.sével _ I3 főre változott.

1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető
(ír ásb eli előterj eszté s)

Soĺós Gyöľgy
Külön táx gy aIásr aj avaslatokat kér.

Jakabff Tamás
Az I.1'.,1.3. és 1.5. napirendi pontokat kéri külĺ'n tźrgya|ru.



Soós Gytirgy
Egyéb javaslat külön tárgyalźsra nincs, így a,1. blokkban maradt napirendi pontok egyĹittes
vitájtĺ megnyitja, |ezźtrja. Szavazástabocsátja az a|ábbihatźtrozati javaslatokat:

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közteľület-használati kérelmek elbíľálásáľa

A napiľend 1.1. pontját kiĺlön tárgyalásľa kikéŕék.

Napiľend 1.2. pontja: Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. keriilet, Corvin pľojekt
IV. ütem éhez kap cso tĺó,dĺó' kłizvilá gítás i háůőzat ren d ezés ĺ munkákhoz

A Váľosgazdálkodási és PérrzĹigyi Bizottság úgy đ<int, hogy a GTF Elektromos Tervező
Fővállalkoző Kft.. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 113l Budapest, Rokolya u 1-
13.) kérelmére, a Budapest VIII. keriilet, Corvin Sétány Program IV. ütemében létesiilő 125-
os tömb beépítése kapcsán a Bókay János utcai és Szigony utcában szükségessé váIő
kozvi|ágítási háIőzat rendezési (létesítési és bontási) munkálatok elvégzésére vonatkozó -
860120|5. (VIII.28.) számú határozatában megadott - tulajdonosihozzźtjárulás éľvényességét
_ vá|tozat|an műszaki tartalom mellett _20|1 .június 30-ig meghosszabbítja.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 201 6. augusztus 22.

Napirend 1.3. pontja: Tu|ajdonosi hozzájárulás a Budapest VIil. keriilet, Diószegi
Sámuel utca 38-40. számrĺ ingatlanra tź"ľhőe||átő vezeték kiépítéséhez

A napiľend 1.3. pontját küliin tárgya|ásra kikérték.

Napirend 1.4. pontja: Tu|ajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerůilet, Balassa utca -
Apáthy István lutca vízv ezeték kiváltáshoz

A Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy đtint, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a
Konstruma Mérnök Iroda Kft. megbízása alapjáĺ, a MoBILTERV 2000 Kft.
(cégegyzékszám: 01 09 672374, 1 1 12 Budapest, Ző|yomi űt 44la. fsz. 2.) a]tal _ a Fővárosi
Vízmiĺvek Zrt. elóírásának megfelelően - készített, a Budapest VIII. kerĹilet, Balassa utca és
Apáthy István utca (hľsz.: 36|82) vízvęzeték kiváltás kiviteli tervéhez, kiépítésének
közterületi munkáihoz, az a|tlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzájaru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosihozzájźlrulás a Balassa utca (ľsz.: 36|63), az Apáthy Istvĺán utca (ľsz.:
36182), valamint a Tömő utca (hĺsz.: 36|6212) út- és jaľdaszakaszźraterjed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a koztltkeze|oí és munkakezđési (buľkolatbontási)
hozzájáľulást a vonatkozó rendelet (l9ll994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeđnti
mellékletek csatolasával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal



Hatósági Ügyosztály Epítésügyi lľodájától előzetesęn meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett jźrda- és útszakaszok megfelelő minőségben
történő helyreállítására, melyľe abęruházó/kivitelező közösen 5 év gaľanciát vállal,

. . A bontassal érintett Balassa utca (Tömő utca) és Apáthy Istvan utca útpálya
burkolatát aza|ábbirétegľenddel kell helyreállítani szerkęzeti rétegenként 20-f0 cm
átlapolással:
_ 4 cm vtg. ACl1 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

- 7 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm vtg. C8l|0-32lF stabilizált útalap
_ 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źąyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. A bontással érintett Balassa utcai és Apáthy István utcai jfuđa buľkolatot az alábbi
ľétegrenddel kell helyľeállítani szerkezeti rétegenkéntf0-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizáItuta|ap
15 cm vtg. fagyáIló homokos kavics tąyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájtlru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalanbehrtásával, a dtintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2016. augusztus 22.

Napirend 1.5. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. kerület, Bókay János
utcáb an kiizcélú elo sztó háló zat \étesítés éh ez

A napirend 1.5. pontját kültin táľgyalásra kikérték.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat az octodomus Ingatlanfejlesztő Kft. gépjáľmű-
elhelyezési kiitelezettségének pénzbeli megváltással tłiľténő teljesítéséľe

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájaĺul - a Józsefuáros terĺiletén az épittetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéľől
szőIő I5l2011. (III.18.) ĺinkormanyzatircnde|et 7.$ (1) bekezdés a) pontjaalapján_ az
octodomus Ingatlanfejlęsztő Kft. (székhe|y: 1097 Budapest, Illatos út 9., cégjegyzékszáĺrl:
01 09 281827) Budapest VIII. keľület, Homok u. 5. sziím (hľsz.: 35093) alatti ingatlanon
tervezett lakóéptilet megépítéséhez kapcsolódó 3 db gépjamv-elhelyezési
kötelezettségének pénzbeli megváltással tclténő teljesítéséhez 2.500.000,- Ft/parkoló
đíjért.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő : 20 I 6. augusztlls 22'



2. felkéri a polgármestert a gépjármú-elhelyezési
megál lapod ás alt.írźsfu a.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2016. szeptember 30.

kötelezettség megváltásara vonatkozó

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottsźtg az alábbi
határ o zatokat el fo gadta :

Napirend 1.2. pontja: Tulajdon osi hozzájźtrulás Budapest VIII. kerĺilet, Coruin projekt
IV. ĺiteméhez kap cs olĺídó kłizvilágítási há|őzat ľendezés i munkákhoz

81'4/2016. (YilI.zf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(ľemattkni blokkbąn történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a GTF Elektromos Tervęző
Fővállalkoző Kft. (cégsegyzékszárn:01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-
i3.) kérelméÍe, a Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány Program IV. ütemében létesülő 125-
os tömb beépítése kapcsán a Bókay János utcai és Szigony utcában szükségessé vá,|ő
közvl|ágítási háIőzat rendezési (létesítési és bontási) munkálatok e|végzésére vonatkozó -
860/2015. (V[I.28.) számuhatźtrozatában megadott - tulajdonosihozzájárulás érvényességét
_ vá|tozat|an mrĺszaki taľtalom méllett _ 2017 .június 3O-ig meghosszabbítja.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. augusztus 22.

Napiľend 1.4. pontja: Tulajdon osihozzájálrulás a Budapest VIII. keľüIet, Balassa utca -
Apáthy István utca vízĺ, ezeték kiváltáshoz

8 1 5 / 20 1 6. F III.22.) s z. Yá ľo s g azdá|ko dás i é s P énzü gyi B iz o tts ńg határ ozata
(13 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás,)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzźĄźm|ását adja a
Konstruma Mérnök Iroda Kft. megbízása a|apján, a MOBILTERV f000 Kft.
(cégegyzékszám: 01 09 672374, 1l 12 Budapest, Ző|yomi tlt 44la. fsz. 2.) á|ta| _ a Fővarosi
Vízművek ZÍt. e|őírásának megfelelően _ készített, a Budapest VIII. kenilet, Balassa utca és
Apáthy Istvĺán utca (hĺsz.: 36|82) vizvezeték kiváltás kiviteli tervéhez, kiépítésének
köztenileti munkáihoz, az alźtbbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozzźtjáĺalás a Balassa utca (hľsz.: 36|63), az Apáthy István utca (ksz.:
36182), valamint a Tĺimő utca (hľsz.: 36|6212) út- és jardaszakaszáraterjed ki,



c. a beruhĺŁónak (építtetonek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźtjźlru|ást a vonatkozó rende|et (19ĺ|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főviĺros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiigyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett járda- és útszakaszok megfelelő minőségben
történő helyreállítására, melyre aberuhźnó/kivitelező ktizĺjsen 5 év garancitLtvá|IaL,

. A bontással érintett Balassa utca (Tömő utca) és Apáthy Istviín utca útpálya
buľkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell helyrećt|Iitani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm
átlapolással:
_ 4 cm vtg. ACli jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg

- 7 cm vtg. ACl1 jelű hengeľelt aszfaltbeton kcitőréteg

- 20 cm vtg. C8/I0-32|F stabilizált útalap

- f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ćryyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesítheto)

. A bontással érintett Balassa utcai és Apáthy István utcai jáľda burkolatot az alábbi
ľétegrenddel kell helyreá||ítaní szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 3 cm l.tg. MA-4 érdesített cjntött aszfalt kopóréteg

15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tutalap
15 cm vtg. ťagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájáruIás csak aZ engedé|yezó szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátő| szźlmítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős : polgrĺrmester
Hataľidő : 20 I 6. aagusztlls 2f .

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat az Octodomus Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármíĺ-
elhelyezési kiitelezettségének pénzbeli megváltással ttirténő teljesítésére

81 6 /20 16. (YilI.zZ.) sz. Váľos gazdálko dási és P énzü gyĺ B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tôrtént a szavazás.)

AYátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájárul - a Józsefuiíľos területén az építtetók gépjármű-elhelyezési kötelezettségéľől
szőlő 15/2011. (ilI.18.) önkormanyzatirendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapján_ az
octodomus IngatlanfejIesztő Kft. (székhely: L097 Budapest, Illatos út 9., cégjegyzékszám:
01 09 281827) Budapest VIII. kerület, Homok u. 5. sziím (hrsz.: 35093) alatti ingatlanon
tervezett lakóéptilet megépítéséhez kapcsolódó 3 db gépjármű-elhelyezési
kcjtelezettségének pénzbe|í megváltríssal tciľténő teljesítéséhęz 2.500.000,- Ft/parkoló
díjéÍt.



Felelős: polgármester
Határiđő : 20 | 6. augusztus f2.

2. felkéri a polgármestert a gépjĺĺľmu-elhe|yezési kötelezettség megvá|tásáĺa vonatkozó
me g ál 1 apo d ás aláir ásźtt a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat kiiztertilet-használati kérelmek elbírálására

Soĺís Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A kérelmek sorában 4-es sorszámmal szeľepel az,56-os Pesti Srácok, fesztivál jellegű, másfél
hónapos rendezvény, melyet a Gerilla Press Kft. kíván megtartani. Ez a cég, utolsó
beszámolója szerint 4 főt foglalkoztat és végrehajtás alatt á||. Az igaz, hogy az źi|alrli és
önkormányzatimegtendelések felfuttatták azárbevételét 5 éV a|att9 millióról 125 millióra, de
ami nagyobb probléma, hogy a tevékenységi körei kĺĺzĺjtt nem szeÍepel ilyesmi. Tehát egy
effajta rcndezvényt megtartani, nézete szerint nem lesz jogosult, méretéből |áthatőan pedig
nem is lesz képes' további 10 milliós tőkeinjekció nélkül feltehetően. Kéri a döntés
elhalasztásźń, a cég pedig igazolja, hogy jogosult ilyen rendezvény megfartására, valamint
rendelkezik a megfelelő fedezettel.

Soós Gyiirgy
YáIaszađásra megadja a szót az a|jegyzonek.

Dr. Mészár Eľika
A Tisztelt Bizottság jelen esetben a kĺjzterĹilet-hasznźiatről dönt, tehát az e|őterjesztés
előkészítése során a közterület-haszntt|atról szóló rendeletben foglalt feltételeket vizsgáljfü. A
kére|mező ezeknek mindenben megfelelt. Egyébként az, hogy ő a ręnđezvéný hogyan fogja
megszervezli, alváIlalkozót be fog-e vonni, vagy kivel köt szerződést, nem jelen Bizottság
hatáskörébe 1.artoz1k. A Bizottság a kĺjzterĹilet-hasznźl|atről dönt, a hatályos rendeIet szeľint. A
szakmai előkészítés alapjźn a rendeletben foglaltaknak teljes mértékben megfelelt a
kérelmező, ezértkeli|t a kérelme előterjesztésre a Bizottság elé.

Soós Gyiirgy
Megadja aszőt Jakabfu Tamrís képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ehhez a kérdéskörhoz az tartozik, hogy végľehajtás a|att a cég, ezétt nem teljesen biztos
abbarl, hogy a feltételeknek megfelel. Másfelől kétli, hogy egy-két hét a|att tud, váltońatni
azon, hogy nincsen ilyen tevékenységi köre. Erős aggátlyokat ébreszt benne a kérelem
jőváhagyása, meľt mi tĺĺĺténik, ha a rendezvényt kĺjvetően nem vonul le? Nagyon jól fog
kínézni ott egy macskak<jves barikád, ha ott marad. Lehe! hogy nem erről van szó, de nem
biztos, hogy szeretnék, ha évekig ott maľadna. Mindenképpen kĺilon szavazźst kér a szóban
forsó kéľelemről.



Soós Gytiľgy
Ktilon szavazást fog elrendelni e taľgyban. Megadj a a szőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jakabfu Tamás képviselő észrevételein túl, ha félreteszik a fermtartasokat a renđezvénnyel,

illetve annak megvalósítőjáva| kapcsolatban, akkor sem érti, hogy ha egyszer 1000 m,-nyi
terĹiletet megkapnak a Horváth Mihály téren, akkor miért kęll az a 6 parkolohely./ Pontosan
tudják, mennyire nyomoľúságosak a parkolási viszonyok a környéken, ezértjavasolja, hogy a
kérelmezett 6 db parkolóhelyet ne adjak oda ehhez a közterület-hasznźilathoz.

Soós Gytirgy
Módosító indítványként fogja kezelni Komássy Ákos képviselő javas|atát. ,Egyéb kérdés,
hozzásző|tĺs nincs, a vitát \ezárja. Elsőként szavazásra bocsátja Komássy Akos képviselő
módosító javaslatát, mely szerint a Gerilla Pľess Kft. részére, a Hoľváth Mihály téľen tartandó

kultuľális rendezvény cé|1tra aBízottstryne adjon kcjzteľület-hasznźtlatihozzĄáru|źlst az 1000

*, 1todateľületen felül kéľelmezett 6 db parkolóhelyre.

Megállapítja, hogy 2 igen,10 nem, I tafiőzkođás szavazattal a Bizottság a móđosító javaslatot

elutasította.

817 / 20 16. (v II.22.) sz. Város g azdáůko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(2 igen, 10 nem, l taľtó'zkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Zsolt
Ákos módosító javas|attú, mely szerint a Gerilla Press Kft. tészére, a Horváth Mihály téľen

tartandó kulturális rendezvény céIjarane adjon közterĹilet-haszĺźt|atíhozzźljfuulást az 1000 m,
jaľda területen felül kérelmezett 6 db paľkolóhelyre.

Soĺís Gyiirgy
Külön szavazásta bocsátja - Jakabff Tamás képviselő kéĺésére - a határozati javaslat IV.
pontját:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. közterület-hasznáIati hozzájárulást ad _ teljes díjmentességbiztositźtsával _ az alábbiak
szeľint:

Kĺjzteľtilet-használó. kére|mező:

A közteľiil ęt-haszná|at idej e :

Ktj zterĹilet-haszná|at cé|j a:

Kĺj zteľület- haszná|at he lye :

Köztenil et-haszná|at nagy sága:

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatźlridő : 20| 6. augasztlls 22.

Geľilla Press Kft.
(székhely: 1203 Budapest, Vízisport u. 23 lB.)
20|6. szeptembeľ 05. _2016, oktőber26.
kulturális rcndezvény (Pesti Srácok emlékpaľk)
Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály téren és

a téľ mellett elhelyezkedő 6 db parkolóhelyen
1060 m2 (6 db parkolóhely + 1000 m, iałaan1
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2. a kieső parkolási díj AFA tarta|mát a Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér előtti
szakaszon található 6 db parkolóhely vonatkozásában (38 munkanap) I28 452,- Ft-ot
köteles megťtzetni a kozterület-használatról szóló hatźtrozatban megjeltilt
bankszámlaszárnĺa.

Felelős: polgármester
Határidő : z0 I 6. augusztus 22.

Soós György
Megállapítja, hogy 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ćtbbihatározatot
elfogadta:

8l8/f016. (vilI.ŻŻ.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilęt-haszná|ati hozzájárulást ad - teljes díjmentesség biztositásával - az a|ábbiak
szerint:

Kozterület-használó. kére|mezó: Geľilla Pľess Kft.
(székhely: 1203 Budapest' Vízisport u, 23lB.)

A közterület-használat ideje: f0I6. szeptember 05. _2016. oktőber26.
Közterület-haszĺtiat cé|ja: kulturális rendezvény (Pesti Srácok emlékpaľk)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kenilet, Horváth Mihály téren és

a tér mellett elhelyezkedő 6 db parkolóhelyen
Kozterület-hasznáIatnagysága: 1060 m2 (6 db paľkolóhely + 1000 *';*den;

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. augusztus 2f .

2. a kieső parkolási díj ÁFA Ártalmźú, a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téľ előtti
szakaszon ta|áIhatő 6 db parkolóhely vonatkozásában (38 munkanap) I28 452,- Ft-ot
köteles megfizetni a köztertilet-hasznźiatrő| szóló határozatban megjelĺĺlt
bankszámlaszámĺa.

Felelős: polgármester
Hatfuiđo : 20 I 6. augusztus 22.

Soĺís Gyiirgy
Y é gezetu| szav azźsr a b o c s átj a a határ o zati j avas l at to vábbi p o ntj ait :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-hasznáIati
hozzájáruIást ad _ előre egy ĺĺsszegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az aIábbiak szerint:

Kĺj zterĹilet -hasznáIő. kér elmező :

A köĺeriilet-használat ideie:

HC Epítő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca l9.)
2016. auguszĹus 23. _2016. szeptember 30.
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Kcjzterület-hasznźtlat céLja: társasház építési munkálatai
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szźlm eIőtti

kĺiĺerü1eten
Köztertilet-használat nagysága: ldb parkolóhely (parkolóhelyenként I0 mf1+ 37

m, járdaés úttest
Felelő s : polgarrrresteľ
Határidő: 2016. aususztus 22.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja az 55412016. (V.30.)
szźtmu határozatźi a 2016. május 09. - 2016. augusztus 11. közötti időszaka vonatkozó
kcj zterül et-haszná|ati d íj m e gfi zeté s e mel l ett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus 22.

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentesség biztosításáva| - az alábbiak szeľint:

Kcjzterület-használó. kérelmező: Józsefvárosi Szent József Római Katolikus
P|ébánia
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.)

A kozterület-haszná|at ideje: f016. szeptember 17.

Kozterület-haszntiat célja: kultuľális rendezvény (ARSSACRA
FESZTIVÁL keretein belül ingyenes kézműves
foglalkozás)

KöZterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téren
taláIhatő Szent József Templom bejáratával
szemb^en elhelyezkedő parkoló és jaĺda

KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 180 m'

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő : 20 I 6. augusztus 22.

Soĺís Gyiirgy
Megá||apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
hatfu o zatokat el fo gadt a :

819/2016.1vilI.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzájaruIást ad - előľe egy ĺĺsszegben tcirténő teljes díjfizetéssel - az alźtbbíak szerint:

Közteľület-haszná|ő,kéręlmező: HC Építő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca l9.)
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A közterĹilet.használat ideje:
K<j zterĹil et -haszná|at cé|j a:

Kö zterül et -hasznźiat helve :

2016. augusztus 23. -2016. szeptember 30.
tár sasház ép íté si munkálatai
Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szám előtti
kĺjztertileten

KözterĹilet-haszntiatnagysága: lđb parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2) + 37
m, iźrđaés úttest

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 6. augusztus 22.

820/f0L6. (vilI.zz.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźlrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodĺísi és Pérzügyi Bizottság úgy dcint, hogy visszavonja az 554120|6. (V.30.)
számú határozatát a 2016. május 09. _ 2016. augusztus l1. kozötti íđőszaka vonatkozó
kö ztertil et-használ ati ďíj megfizetés e męllett.

Felelős: polgáĺmester
Határidő : 20I 6. augusztus 22.

82t/201'6. (vII.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy ktiztertilet-hasznźiati
hozzt$áttulást ad - teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Közterület-hasznźllő,kére|mező: Józsefuárosĺ Szent Jrózsef Római Katolĺkus
Plébánia
(székhely: 1082 Budapest, Hoľváth Mihály tét 7.)

A kcjzterület-használat ideje: 2016. szeptember 17.
Közterĺilet-hasznéůat cé|ja: kulturális renđezvény (ARSSACRA

FESZTIVÁL keretein beliil ingyenes kézműves
foglďkozĺís)

KözterĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téľen
talá|hatő Szent Jőzsef Templom bejáttatáva|
szemben elhelyezkedő parkoló és jrĺrda

K<jzterĹilet-haszĺáIatnagysága: 180 m2

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 6. auguszt:lls 22,

Napĺrend 1.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIil. kerület, Diószegĺ
Sámuel utca 38-40. számú ingatlanľa tőľhőeľr|átő vezeték kiépítéséhez

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
A Nemzeti Kĺizszolgéiati Egyetem orczy park melletti épületének távhőellátása tárgyábarl
sikerĺ.ilt egy olyan térképet mellékelni az előterjesztéshez, amely a Diószegi utcával
párhuzamos, már az orczy park terĹiletén lévő fasoľt tartalmazza' de a Diószegi fasort nem,
azaz nem lehet látni rajta, hol vannak a ftt<. Egyébirant a telken belül is sikerült úgy
megtervezni a kozmű vonalat, hogy f-3 fétt egészen biztosan ki kell vágni. Mikĺjzben, ha
kétszer tornék meg a tźxhővezetéket 45 fokban, akkor el lehetne akáľ úgy is vezetni, hogy ne

kelljen semmit megbolygatni. Bĺĺr ennek a kĺjzterĹiletre is van hatása, úgy véli, bőven meg
lehetne eú.,Úgy oldani, hogy ne kelljen semmilyen fát kivágni. Mivel a köztertileti flĺk nem
szerepelnek a térképen, olyanok, mintha nem is lennének, vagy mégis mennyiľe &inti azokat?

Sorós György
Megkérdezi, Jakabfy Tamás képviseiőt, hol látja a térkép a|Ąán, hogy fák kerülnek
kivágásra. Ô a helyszínĺajzotnézve azl-Iátja, hogy pont elkertilik afźlkat. Háľom fatalrtilhatő a
korzetben, de nem ľajtuk halad át avezeték. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ha 1 méterre megy, ráadásul dupla tźĺvhővezeték egy fától, akkor azafa ki lesz vágva.

Soós György
Miért?

Jakabfy Tamás
Ha nem vágJák ki, de 1 méterre vágJák el a fától a gyökereket, akkor az a fa ki fog dőlni.
Vagyis a beruházők ki fogják vágni, mielőtt elkezdenek ásní. En. mutatja a tapasztalat, I

méterre nem vágnak el fagyĺikeret egy nagyobb fa esetében.

Soós Gyiirgy
Felhívja Jakabfy Tamás képviselő figyelmét, hogy a téľkép méretaľánya 1:500. Bar nincs nála
mérósza|ag, ránézésre távolabb van 1 méternél, sőt, ha jól szźtmolja,5 méter a távolság. Nem
érti, Jakabs/ Tamás képviselő hollát 1 méteres távolságot afátő|.

Jakabfy Tamás
Persze ez attőI függ, hogy eredetileg atéĺkép A4-es' A5-ös, vagy A3-as méretti volt-e.

Soós Gyiirgy
A méretariírry akkor is 1:500' eszerint minimum 4 métet a távolság afatő|.

Jakabfy Tamás
Az źńadő doboz melletti legközelebbi ťa, a Diószegi utca szélességéhez viszonyítva maximum
1 méteľre van'

Soós Gytiľgy
A méretarány egyértelmű a mérnĺjk áItaI a|áírt Étképvźzlaton, 1:500. YáIaszadźsra megadja a

szőt az előterj esztőnek.

Dľ. Galambos Eszteľ
Direkt megkérdezték a beruházőt, hogy az Egyetem teľiiletén, a Diószegi utcábaĺl érint-e

fakivágást akivite|ezés. Aztavźiaszt kapták, hogy nem érint.
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Soĺós Gyłirgy
További kérdések, hozzászőIások nincsenek, a vitát \ezźrja. Szavazásra bocsátja az a|tbbi
hatát o zati javas latot :

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy tutajdonosi hozz ájaru|ását ađja -
a kivitelező Teĺ:.a-fL K<jzmű- és Métyépítő Kft. (cégsegyzékszám: 13 09 070748; telephely:
2016 Leétnyfalu, Mőricz Zsigmond tft 34.) megbízása a|apján - a Direkt Tźtvhovezetéképítő
Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 064785; székhely: 1036 Buđapest, Bécsi út 85. fszt.) áttal
készitett, Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám alatti éptilet (Nemzeti
Kozszo|gátati Egyetem - Speciális Képzési Épület) távhőe|Iěĺźlsát biĺosító csővezetékek
kiviteli tervéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz, azalábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt (építtetot) nem mentesíti az építéshez
szüksé ges egyéb sza|ďlatő sági és ható sági engedély ek b eszerzése aló l,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Diószegi Sámuel utca (hľsz.: 35903) út- és
j ár daszakaszára terj ed ki'

a beruházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáruIźlst a vonatkozó rendelet (I9lL994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

kötelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai jĺĺrda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jáľda szegélykő) megfelelő minőségben tĺjľténő he|yreáI|ítására, melyrę abęruháző
és kivitelező közĺjsen 5 év garanciátvźL|lal,

. A bontással érintett Diószegi Sĺímuel utca útpálya buľkolatát az a\źhbi rétegrenddel
kell helyreállítani szeľk ezeti r étegenként 20 -20 cm átlapolással :_ 4 cm vtg. ACl1jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cmvtg. AC22 jeliĺ hengere|t aszfa|tbęton kötőľéteg_ 20 cm vtg. CI2/I5-32|F stabilizált útalap_ 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat kq 95Yo (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca 38-40. jarđa burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreá||itani szerkezetirétegenkéntz}-z} cm átlapolással:_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített <jntött aszfa|tkopóréteg

15 cm vtg. Cl2l15-32/F stabilrizźitílta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Try 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett Diószegi Sámuel utca pĺĺratlan oldali jĺĺrda burko|atát az alábbi
rétegrenddel kell helyľeállítani szerkezetiľétegenként20-20 cm átlapolással:_ kockakő burkolat

l 5 cm vtg. CI2l I 5 -32lF stabílizá|t tttz|ap
15 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

c.

d.
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e. jelen tulajdonosi hozzájźnitls csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. augusztus 22.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 1 1 igen, l nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatározatot
elfogadta:

8ffĺf0|6. (vlľIl.zz.,) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatálrozata
(11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja _

a kivitelezó Terra-2l Kĺjzmtĺ- és Mélyépíto Kft. (céĄegyzékszárn: 13 09 070748; telephely:

2016 Lęźnyfalu, Móľicz Zsigmond út 34.) megbízása alapján - a Direkt Távhővezetéképítő
Kft. (cégjegyzékszttm: 01 09 064785; székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt.) által
készített, Budapest VIII. kerület' Diószegi Sámuel utca 38-40. sztlm alatti éptilet Q.,Iemzeti
Közszo\gálati Egyetem - Speciá|is Képzési Epület) távhőel|átźtsát biĺosító csővezetékek
kiviteli tervéhez, kiépítésének közterĺileti munkáihoz1aZ alábbi feltételękkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźru|tts a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźtjźltulás a Diószegi Sámuel utca (hĺsz.: 35903) út- és
j źtr đaszakaszĺĺra teľj ed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozűtkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármęsteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai jtrda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jĺíľda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő helyreállítására, melyre aberuháző
és kivitelező köz<isen 5 év garanciátváIIaL,

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolatát az alźhbirétegrenddel
kell helyreállítani szetkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cmvtg. AC22 jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kĺĺtőréteg

- 20 cm vtg. CI2lI5-32lF stabilizált útalap

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Tĺq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca 38-40. jarda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szerkezetl rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺintĺjff aszfalt kopóréteg
15 cm vtg. CI2|I5-32/F stabilizá|tíÍa|ap
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15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (mas anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca páratlan oldali jaĺda burko|atát az a|ábbí
ľétegrenddel kellhelyreállítani szerkezęti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ koĺ;kakő burkolaĺ.

15 cm vtg. C12lI5-32lF stabi|izźittúalap
15 cm vtg. fagyźtlló homokos kavics ágyazat Try 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzźĄźru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a dĺjntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határido : 20I 6. aususztus f2.

Napiľend 1.5. pontja: Tulajdonosi hozzájálrulás Budapest VIII. kerĺilet' Bókay János
u tcá b an kłizcélú elo sztó há lĺí zat |étesítés éhez

Soós Gytiľgy
A Yitát megnyitja, megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Bókay - Tömő utcák kereszteződésében telepítenének két elektľomos đobozt, ő ezt a
kĺjvetkező indokok miatt nem eĺgeđéIyezné. Először is a Bókay atcáta elő van irva egy kvźzi
útszélesítés, azaz a magáĺterĹileteken köte|ęző előkertet ir elő az onkoľmáĺyzat építési
szabá|yzata. Tehát kialakulna előbb-utóbb a mostanináI egy jóval szélesebb utcakép, aminek
következtében ezek a dobozok eléggé a közepébe keriilnének. Például telefonflilke,
parkolóóra ta|áIhatő ott, jelenleg az ilt szé|én, de ha kialakul az em|ített szélesítés, akkor
e|éggé bekerĹilnek a sź..v kozepébe. Másfelől komoly nagybervházĺások zajlanak nyilván a
környéken, ezért is szĹikségesek az új elektromos dobozok, viszont azt nem érti, miért nem
tudnak az efťéIe elektromos eszközĺjk lekerülni valamelyik most épülő épület pincéjébe. Egy
2 m,-es helyiségben, pincében állhatnának, és akkor nem lenne szĹikség atra) hogy
közterĹiletet egyźitalźln elfoglaljanak. Nézete szeľint egy áttervezést megéme, de ha mar
kcizterület, akkor is jobban aszé|&e tenné.

Soós Gyłirgy
Yá|aszadásramegadjaaszőtazelőterjesztőnek.

Dr. Galambos Eszter
Ezek akozvl|ágitási dobozok mindenütt a felszínen vannak, másrészt előÍtak aberuházőnak,
hogy a Corvin Sétány IV. ütem útépítési munkálataival összhangban tervezze meg az
e|osztővezetéket.

Soĺís Gyiiľgy
Y áIaszadźsr a megadja a szőt az a|jegyz(inek.
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Dľ. Mészáľ Eľika
Csak megerősíteni kívánja az előterjesztót, tehźú a beruhazónak tisztában kell lennie azza|,
hogy útszélesítés esetén annak megfelelően tervezze meg a dobozait, és ne az ,(lt kozepén
legyenek. Azaz a jövobeni rállapotot is f,rgyelembe kell vennie.

Soós Gyłirgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezĄa. Szavazźsra bocsatja az alábbi hatźrozatí
javaslatot:

A Vaĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását ađ1a _
azELMŰ Há|őzati Elosztó Kft. (cégjegyzékszětm: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest,
Váci út 72_74.) megbízása alapján - a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-l3.) á|ta| készített, Budapest VIII.
keľület, Bókay Jiános utcában (hĺsz.: 362|T) közcélú elosztóhálózat, I kV-os ft'ldkábel és

elo sztó szekrények létesítéséhe z az alábbi feltétel ekkęl és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájfuulás a beruhĺŁót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőĺak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáruIást a közutak igazgatásáról szóló I9lI994. (V.31.) KHVM rende]et szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesęn meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek - Corvin Sétány Progľam IV' titem jóváhagyott
útépítési terwel cisszefüggően _ megfelelő minőségben tĺirténő helyreáI|ításźtra,
me lyre a b ęruhźző /ki vite l ező kö zö s ęn 5 év garanc iźLt v źLIIaI :

o 8 cm vtg térkő
o 4 cm vtg bazaltźryyazat
o 15 cm vtg. C8l|0.32lF stabilizált útalap
. i5 cm vtg. 95oÁtom. homokos kavicságyazat

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítas) elkészii|térő| a köZteľiilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáruIás csak az eĺgedé|yezo szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalanbetartásával, a dĺjntés napjźtő| szźtmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő : 20 1 6. algusztus 22.

Soĺís Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 11 igen' 2 nem,0 tartózkodźs szavazattal a Bizottság az alábbihatározatot
elfogadta:
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823/2016. NIII.LL.) sz. városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen' 2 nem,O tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy tulajdonosi hozzájanilasźltadja_
azELMU Há|őzati Elosztó Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 874142; székhely: l132 Budapest,
Váci út 72-74.) megbízźsa alapján - a GTF Teruezo és Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám..
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) źllta| készített, Budapest VIII.
keľület, Bókay János utcában (hĺsz.: 362II) közcélri elosztóhálózat, 1 kV-os ťoldkábel és
elo sztó szekĺények létesítéséhe z az a|źtbbi feltétel ekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kcizútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a kĺizutak igazgatásáró| sző|ó I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Polsármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi irodájától előzetesen meg kell řé,ni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a kivitelezőt a bontási helyek - Corvin Sétany Program IV. ütem jóvríhagyott
útépítési terwel összefüggően _ megfelelo mino.ségben történő helyreállítására'
melyre aberuhźzőlkivite|ező közösen 5 év garaľrciát vállal:

o $ cm vtg térko] . 4 cm vtg baza|tćryyazat
. 15 cm vtg. C81I0-32ĺF stabllizá|t útalap
. 15 cm vtg. 95%otöm. homokos kavicságyazat

d. az engeđé|yes kciteles a munkák (helyreáltítás) elkészü|téro| a kcjztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárúás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a dĺintés napjźtőI számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20 I 6. aususzbJs 22.

2. J őzsefv áľosi GazdáIkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b eli el őterj es ztés)

Soós György
Külön tátgyaLásra tesz javaslatot a 2.4. és 2.5. napiľendi pontok tekintetében. Egyéb kiilön
ttlt gy aLást aj avas latokat kér.

Jakabfy Tamás
A2.L. napirendi pontot kéľi kĹilc'n tźrgya|ní.
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Soós Gytiľgy
További kulon tźlr gy alásra vonatkozó j avaslatok hiĺínyában
pontok együttes vitájtt megnyitja, |ezźnja. Szavazásra
javaslatokat:

a 2. blokkban maľadt napirendi
bocsátja aZ alábbi batźltozati

Napirend 2.1.
hasznĺlsításáľa
Előteľiesztő: Dr.

pontja: Javaslat az Teleki téľi Piachoz tartozó teriilet állandóÚĺ

Pesti Ivett - igazgatósóg elnöke

A napirend 2.1. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend f.f. pontja: Javaslat az Uj Teleki téľi Piac H2 jelű üzlethelyiség bérleti
jogának átruházására
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnĺjke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35lf3l11 hĺsz. alatt kialakított, természetben a Teleki
LászIő téri piacon található H2 je|zésu, 30 m2 alapteľülehĺ, önkormányzati tl|ajdonban
lévő, nem lakás cé|jtra szoIgá|ő helyiség vonatkozásában a HoNEST-TEAM Bt.
(cégtregyzékszám: 01-06-718040; székhely: II42 Buđapest, Róna paľk 6. 3. em. 22.;
képviseli: Bodor Mihály ugyvezető; adőszźlm: z0I767f3-2-42) kére|mének helyt adva az
tizlethelyiség bérleti jogának az ANDI BAo SHOP Kft. (cég1egyzéksztlm: 0I-09-271336;
székhely: 1096 Budapest, Haller utca72. B épület fszt.2.; képviseli: Nguyen Thuy Quynh
ugyvezető; adósziím: 25372|20-2-43) részéte történő áftuházásźlhoz' vegyeskereskedés
üzletkörű árusítás cé|jtra, hatźrozott időre, 20f9. március 31. napjáig, 75'000,- Ft/hó +

er',ą. berleti díj cisszegen, továbbá 975.OOO,- Ft + ÁFA szerződéskötési díj ANDI BAo
SHOP Kft. által tĺjrténő megfizetése ellenében.

Felelős : Józs efu áľo si Gazdálko d ási Kozp ont Zrt.
Hatáľidő: 2016. augusńlls2f .

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.-t ahatźtrozat 1. pontja szerinti béľleti
szeruódés megkotésére, melynek feltétele az I. pontban meghatĺírozott szerződéskĺĺtési díj
megfizetése mellett az, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem Iakás céIjfua
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lz0I3. (VI.20.) önkormĺínyzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|áításźń vállalja a bérlő.

Felelős : Józsefu aľo si Gazdálkod ási Kozpont Zrt'
Hatáĺidő: 20I 6. szeptembeľ 3 0.
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Napirend 2.3. pontja: Javaslat gépkocsi beállĺí bérbeadására
Előterjesztő: Farkas ors - vag1longazdáĺkodási igazgató

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság ťrgy dönt, hogy

1.) hozzájáral a Budapest VIII. keriilet, József u. 47. szám alatti , 35159
önkormányzati tulajdonban lévő belső uđvar:ín kialakított 13.
beállóhelv bérbead

hĺsz.-ú, 100%-os
számű gépkocsi-

r észér e, határ ozat|an időre, 3

mellett.

magánszemély (GK-2f9 lf0l6)
10.000'- Ft/hó + AFA béľleti díj

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6. augusztus 22.

2.) felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az |.) pont szeľinti bérleti szeruođés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
álló Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormányzati renđę|et 13. $ (2)
bekezdése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megÍizetését
vá|Ia|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefulĺľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazďálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

3.) az I.) pont szerinti béľleti szerzodés megkötése esetén, az onkormtnyzat tulajdonában
áIIő tiľes telkek, folépítményes ingatlanok' gépkocsi-beállók és dologbérlet
béľbeadásának feltételeiről szóló 59lf011. (XI.07.) önkoľmányzati renđelet 15. $ (a)
bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyoldalú kötelęzettségvállaló nyíIatkozat
közjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6. auuusztus 22.

Napirend 2.4. pontjaz magánszemély béľbevételi kéľelme a Budapest
nem lakásVIIII. kerÍilet, Baľoss u. 98. szám a|atti, üres, iinkormányzati tu|ajdonú,

céIj áľa szo|gáiő helyĺség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

A napiľend 2.4. pontjált kiilön táľgyalásra kikéľték.

Napirend 2.5. pontja: magánszeméIy bérbevételi kéľelme a Buđapest
nem lakásVIII. kerület, Bérkocsĺs u. 31. szám a|atti üľes, iinkoľmányzati tu|ajdonrĺ,

céIjára szolgáIó hetyĺség vonatkozásában
El ő t e rj e s z t ő .' F ar kc s o r s - v agl o n ga z dĺźlka dĺź s i i gaz gat ó

A napiľend 2.5. pontját küIön tárgyalásľa kikérték.
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Napirend 2.6. pontja: Épíflak Group Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest vlil. keľiilet,
Víg u. f8. szám a|atti,34926ĺ0ĺN5 hrsz.-ú, iinkoľmányzati tulajdonri, üľes, nem lakás
céljára szolgáIó helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkns ors - vaglongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul aBudapest VIII. keľület, Víg utca 28. szám alatt találhatő,349f6ĺ0lN5
hrsz.-ú, 33 m2 alapterületű, üres, utcai bejaratú, Ítĺldszinti, nem lakás céljáľa szo\gáIő
helyiség bérbeadásához hatátozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéséveI az
EpÍtlak Group Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-278797; székhely: 1085 Budapest,
József krt.69.; képviseli:'Gasparek Tibor Ĺigyvezető) részéte szépségszalon tevékenység
céLjára 36.850'- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozuzemi és ktilĺlnszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20I 6. augusztus 22.

2.) felkéri a Jőzsefvźttosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőďés megkĺĺtésére' amelynek feltétele, hogy az onkormrányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgźůő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (vI.20.)
önkormányzati rcnđe|et 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezetts é gvállalási nyi l atkozat aláír ásź.i. v á|IaIj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodasi ígazgatőja
Hataľidő: 2016. október 31.

Napirend 2.7. pontja: A Pedrano Construction Hungary Építőipari Kft. bérbevételi
kérelme a Budapest VIil. keľület, Tiimő u. 32-38. szám a|atti üres, tinkormányzati
tulajdonrĺ' nem lakás céIjára szoIgáIó helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő., Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľület, Ttimő u. 32-38. szźlm alattí,36139lI/N2 hrsz.-u,
183 m' alapterületű' tires, ĺlnkormányzati tulajdonú, utcai (és kapualjból is
megközelíthető) bejátatu, füldszinti, nem lakás céIjáĺa szolgáló helyiség bérbeađásához,
áramszolgáltatás nélkĺi|, hatźtrozatlan idore, 30 napos felmondási idő kikötésével a
Pedrano Construction Hungary Epítőipari Kft. (székhely: 1082 Budapest, Pľáter u.
29lA; cégtregyzékszám: 0I-09-174128; ađőszám: 24378226-2-42; képviseli: Balogh
Jőzsef és Szulyovszky Gáboľ cinálló képviseletľe jogosult tigyvezetok) részéte, iroda és
raktfu tevékenységek cé|jźra, 79.667,-Ftthő + Áľl. bérleti díj + kozuzemi és
különszolgáItatźsi díjak <isszegen' amennyiben a Pedrano Construction Hungary Kft. saját
kĺiltségen váIIa|jaa helyiség (aľamszolgáItatás kialakítását) felújítását.

Felelős: Jőzsefutrosi Gazdálkodasi KĺĺzpontZrt.vagyorugazdálkodási ígazgatőja
Határiđo : 20 I 6. augusztus 22.



2.) ho?zájfuul a Budapest VIII. kerület, Tömő u.32-38. számaIatti,36139ĺ1/N2hĺsz.-ű,183
m, alapteriiletű, üľes, önkormiányzati tullaidonú, utcai (és kapualjból is megközelíthető)
bejáratu, fiilđszinti, nem lakás céljára szoIgá|ő helyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6. augusztus 22.

3.) a Pedrano Construction Hungary Kft. a bérleti jogviszony időtartama alatt
bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az źitala eszkĺjzölt beruhĺĺzások ellenértékét
az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony a|att és azt
követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6' augusztus 2f .

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.)-2.) pontja szerinti
bérleti szetzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
á|Iő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szőIő
35/f0I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezđése alapjan kozjegyző e|ótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását, valamint a rendelet 14. $ (f)
bekęzdése szęrint 3 havi bérleti dí|nak megfelelő óvadék megfizetését váI|a|ja a lęęndő
béľlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 30.

Napiľend 2.8. pontja: RÉľpsľoLT Anno |926 Kft. béľtő és Dr. Máľton Tanácsadó
Kft. bérleti jog átľuházásálhoz valrő hozzájáľulás iránti ktiziis kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Rákóczi űt25. szám a|atti, iinkoľmányzati tulajdonú' nem lakás céljáľa szolgálĺi
helyiség tekintetében
Eĺőterjesztő: Faľkas ors - vagyongazdálkoddst igazgató

AYárosgazdálkodási és Pénzt.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru|a nBľnsľoLT Anno 1926KÍt.bér|o áIta| bérelt, a Budapest VIII. keriilet,
36506l0lN40he|yrajzi szźtmon nyilvantartott, a Budapest VIil. keľület, Rákóczi űt25.
(Vas utca felőli bejarat) szám a|attta|źiható, utcai bejáratu, ftildszinti, 55 m, alapterĺ'iletű,
nem lakás céIjára szo|gźt|ő helyiség bérleti jogának afrlhazásához a Dr. Márton
Tanácsadó Kft. részére rétesbolt (szeszesital áľusítás nélktil) cé|jźra, hatźrozott időre,
2OI9. december 31. napjáig, 90.000,. Ft/hó + ÁFA béľletĺ díj + kozuzęmi és

különszol g á|tatási díj ak t! sszegen.

Felęlős: Józsefuáľosi GazđáIkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatfuidő : 20 I 6. augusztlls 22.

2.) a bérleti szerződés megk<ĺtésének feltétele, hogy a bérleti szerzóđés megkĺĺtése előtt a Dr.
Máľton Tanácsadó KÍt. 4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz brattő 457 .200'- Ft
összegű szerződésk<jtési díj at megfizessen.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdá|kodźtsiigazgatőja
Hatáľidő : 20 I 6. augusztlls 22.

3.) felkéri a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.-t ahaÍźltozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzodés megkĺĺtésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatátozott szerzóđéskötési díj
megfizetése mellett az, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem takás céljara
szoIgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormanyzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,ĺzetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny LIatkozat aláír ását v tilaĽ1a a b éĺ|o.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2016. szeptember 30.

4.) a bérbeadóihozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő Dr.
Máľton Tanácsadó Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékot
és a szęrződéskcĺtési díjat megfizeti, a bérleti szerződést a|áirja és azt egyoldalú
kcjtelezettségvállaló nyilatkozattal megerősiti. Az onkormanyzat ęzęn együttes feltételek
teljesítéséig a nnľBsľoLT Anno 1926 Kft.-t ismeri el bérlőként az érvényben lévő
bérleti szerzódésben fo glalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási Kcizpont Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016. szeptember 30.

Napirend 2.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jríváhagyása
Előterjesztő: Farkos ors - vagyongazdóIkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájá,rul az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számon nyilvántartott,
szám alatÍi, 65
hozzátartozó

334110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásľa hatźttozat|arl idejű bérleti
jogviszonnya1rendelkezőlDue'lorészérętörténőeladásiajźnIat
kikĺildéséhez, az elkészült forgalmi értékEecslésben megállapított forgalmi érték 50 %-
ával megegyező osszegu, azaz 10.1 10.000,- Ft vételar kcjzlése mellett.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazđálkodásiigazgatőja
Hatráľidő : 20 I 6. auglsztlls 22.

2.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Kĺizpofi Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási
ajtnLat kiküldésérę, valamint az adásvéte|i szerződés a|áírásźra.

Felelős: Józsefuaľosi GazđáIkođási Központ Zrt. vagyongazdáIkodźsi igazgatőja
Hataridő: 2016. október 15.

természetben a Budapest VIII. keľüIet, Pľáter utca|
m2 alapterü |etli, 2 szobás, komfoľtos komfortfok ozatü
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3.)hozzájáruIazingatLarl-nyilvántaľtiásbanJ-helyrajziszĺímonnyi1vántaľtott,
természetbenaBudapestVI[.kerület,ffiI,á;o,ít."-|szźlma|atti-,
27 m2 alapterĹiletíĺ, 1 szobás, komfort nélküli komfoľtfoko,ut,3közös fulajdonból hozzá
taĺtoző 318/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra hatźlrozatlan idejű bérleti
jogviszoruryal rendelkező bérlo részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, az elkészu|t
tbrgalmi énékbecslésben megállapított tbrgalmi érték 25 Yo-äva| megegyezo összegű,
azaz I.840.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus2f .

4.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźĺrozat 3.) pontja szeľinti eladási
aján|at kikiildésére, valamint az adásvéte|í szerzőđés aláftására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 15.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy lf igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizoltsźry az alábbi
hatát o zatokat e lfo gadta :

Napirend 2.2. pontja: Javas|at az vi Teleki téri Piac H2 jelíÍ üzlethelyiség bérleti
jogának átruhá.zására
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnoke

824/2016. (vIII.fz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(l2 igen' 0 nem, 1 tartrízkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

L. hozzájfuul a Budapest VI[. kerĹilet, 35I23lIl hľsz. alatt kialakított, teľmészetben a Teleki
Lász|ő téri piacon taLáIhatő H2 je|zésíi, 30 m2 alapterületiĺ, önkormiĺnyzati tu|ajdonban
lévő, nem lakás cé|jára szoIgźtl'ő helyiség voĺatkozźsában a HONEST-TEAM Bt.
(cégtregyzéksziím: 0|-06-718040; székhely: 1142 Budapest, Róna park 6. 3. em, 22.;
képviseli: Bodoľ Mihály ügyvezető; adőszám: 20176723-2-42) kére|mének he|yt ađva az
rizlethelyiség bérleti jogának az ANDI BAo SHOP Kft. (cég1egyzékszźm:01-09-271336;
székhely: 1096 Budapest, Haller utca72. B épület fszt.2.; képviseli: Nguyen Thuy Quynh
igyvezető; adőszźlm: 25372120-2-43) részére ttirténő átruhźľ;źsźűloz, vegyeskereskedés
ĺizletkĺjni rĺrusítás cé|jfua, határozott időre, 2029. mĺáľcius 3|. napjźig, 75.000,- Ft/hó +

Ár.e berl"ti díj összegen, továbbá,975.O0O,- Ft + ÁFA szerződésktitési díj ANDI BAo
SHOP Kft. által töľténő megfizetése ellenében.

Fe l el ő s : Jó zsefiĺáľo s i G azdá|kodĺás i Közpo nt Zrt.
Hataľidő : 20 | 6. augusztlls 22.

2. felkéri a Iőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l. pontja szerinti bérleti
sz,eruőđés megkötésére, melynek feltétele az I. pontban meghatiíľozott szeruődéskötési díj
megf,lzetése mellett az, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa
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szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló 351201'3. (VI.20.) <ĺnkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺtzetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése alapjáĺkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi l atko zat a|áír ásźft v átl'|a|j a a bérl ő.

Felelős : Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izporrt Zrt.
Hatáľidő: 2016. szeptember 30.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat gépkocsi beállĺó bérbeadásáľa
Előterjesztő.. Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

8f5ĺ201'6. ryIII.zf.) sz. Városgazdá,Jkodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(lf igen,0 nem, ĺ tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájáru| a Budapest VIII. keľii|et, Jĺízsef u. 47 . szám alatti, 35159 hrsz.-ú, 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő épület belső udvarán kialakított 13. számú gépkocsi-
beá11óhely bérbeadásához
r é szét e, határ o zat|an i dőre,
mellett.

magánszemély (GK-229 lf0I6)
ńapos felňbEflffiíTdővel 10.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđáIkođási igazgatőja
Határidő : 20 ĺ 6. augusztus 22.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az |.) pont szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, amely hatá|yba lépésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tu\ajdonában
áI|ő üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormányzati rende|et 13. $ (2)
bekezdése alapjan 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését
váIlalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 30.

3.) az I.) pont szerinti bérleti szeruőđés megkötése esetén, az Önkoľmźnyzat fulajdonában
á|Iő üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet
bérbeadásrĺnak feltételeiľől szóló 59l20I1. cKI.07.) önkoľmányzati renđelet 15. $ (4)
bekezdés a) pontja a|apjarl eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdáIkodźtsíigazgatőja
Határidő : 20 1 6. augusztus 22.
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Napirend 2.6. pontja: Épĺttak Group Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet,
Víg u. 28. szám a|atti,349f6ĺ0/N5 hrsz.-ú, iinkormányzati tulajdonú, iiľes, nem lakás
cé|jár a szolgáIó helyiség v onatkozásában
Előterjesztő: Farkns ors - vagłongazdálkodási igazgató

8f 6 ĺ 20 16. (vilI.zz.) sz. Vá ľo s gazdáIko dás i ós P ćnzü gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlil. keriilet, Víg utca 28. szćtm a|attta|á|hątő,34926/0lN5
hĺsz.-ú, 33 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljara szo|gáIő
helyiség bérbeadásához hatétrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötéséve| az
Epítlak Gľoup Kft. (cégiegyzékszám: Cg. 01-09-278797; székhely: 1085 Budapest,
József krt.69.; képviseli: Gasparek Tibor tigyvezető) részéĺę szépségszalon tevékenység
cé|jára36.850,- Ft/hó + ÁFÁ. bérleti đíj +koznzemi és kiilĺinszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő : f01 6. augusztus 22.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szeľinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján koĄegyzó előtt egyoldalú
k cite l ezett s é gvál l al ás i ny i|atko zat a|ćúr ásźtt v á||a|j a a l eendő b éĺl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźl|kodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkođásiigazgatőja
Határidő: 2016. október 31.

Napiľend 2.7. pontja: A Pedľano Construction Hungary Epítőipari Kft. bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. kerůilet, Tömő u. 32-38. szám alatti üres, tinkormányzati
tulajdonú' nem lakás céljáľa szolgálĺí helyiség béľbeadása vonatkozásában
Előterjesztő.. Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

827/2016. (vIII.zz.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1. tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľület, Ttimő u. 32.38. szám a|atti,36I39l|lN2 |tĺsz.-u,
183 mo alapteľiiletrĺ, iiľes, önkormiĺnyzati tulajdonú, utcai (és kapualjból is
megközelíthető) bejáratu, fřjldszinti' nem lakrís céljara szoIgá|ő helyiség bétbeađásźůloz,
áĺamszoIgáltatás nélkĺi|, hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a
Pedľano Construction Hungaľy Építőipari Kft. (székhely: 1082 Budapes! Práteľ u.
29/A.; cégsegyzékszám: 0I-09-|74|28; adőszám: f4378226-2-42; képviseli: Balogh
József és Szulyovszky Gábor önálló képviseletre jogosult ügyvezetők) részére, iroda és
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Íaktár tevékenységek céIjára, 79.667,-Ftlh(l + Áľĺ. bérleti díj + kozuzemi és
külonszolgá|tatásí díjak ĺisszegen' amennyiben a Pedrano Construction Hungaĺy Kft. saját
koltségen válIalja a helyiség (aramszolgá|tatás kialakítasát) felújítását.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. augusztus 22.

2.) hl!'zajáru| a Budapest VIII. kertĺIet' Tömő u. 32-38. szźlm aIatti,36139lllN2Í.rsz.-il,783
m, a|apterĹiletű, üres, önkormźnyzati tulajdonú, utcai (és kapualjból is megközelíthető)
bejźtr atu, ftildszinti, nem lakás cé\ára szo|gźůő helyiség felúj ításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon9azdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 22.

3.) a Pedrano Construction Hungary Kft. a bérleti jogviszony időtartama alatt
béľbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az általa eszkĺjzolt beruházások ellenértékét
az onkormźnyzattőIsemmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérleti jogviszony a|attés ań.
követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6. algusztus ff .

4.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat I.)-2.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu\ajđonában
á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35l20I3, (VI.20.) onkormányzati rcnđe|et 17. $ (4) bekezdése alapján kóz1egyző e!őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, valamint a rendelet 14. $ (2)
bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a leendo
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hattlridó : 20I 6. szeptember 3 0.

Napirend 2.8. pontja: nBľBsnoLT Anno ĺ926 Kft. bérlő és Dľ. Máľton Tanácsadó
Kft. bérleti jog átruhź.zásához val.ő hozzájáru|ás iľántĺ kłiztis kérelme a Budapest vI[.
kerület, Rákĺíczi űt25. szám alatti, iinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céIjáľa szolgáló
helyiség tekintetében
Előterjesztő: Faľkas ors - vaglongazdáIkodási igazgató

828/20Í6. NIIL.LL.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematilwi blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájá.ľú a ntrľľsBoLT Anno L926 KÍt. bérlí| źltal bérelt, a Budapest VIII. kerület,
36506/0/N40 helytajzí számon nyilvĺíntaľtott, a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi i|t 25.
(Vas utca felőli bejĺĺrat) szźtm a|atttaIáIható, utcai bejźrail, ftildszinti, 55 m" alapterülettĺ,
nem lakiís cé|játa szo|gá|ő helyiség bérleti jogának źúnŕrázásźŕ;roz a Dr. Márton
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Tanácsadó Kft. részére ľétesbolt (szeszesital áľusítás nélkül) cé|járą hatźttozott időľe,
2019. december 31. napjáig, 90.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + kozĹĺzemi és
ktilonszolg áItatási díj ak ö sszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
I Iatríľidő : 20 I 6. augusztus 22.

z.) a béľleti szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy a bérleti szerzódés megkĺitése előtt a Dľ.
Máľton Tanácsadĺó Kft. 4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azazbruttő 457.200,-Ft
összegű szerződéskötési díjat megfi zessen.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 | 6. augusztus 2f .

3.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkötésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatározott szerzőđéskötési díj
megÍizetése mellett az, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljara
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/20|3. (VI.20.) önkoľmanyzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése alapjánkozjegyzo előtt egyoldalú kcjtelezettségvállalási
nyĹ|atkozat a|ćtírását vá||alja a bérlő.

Felelős: Józsefváľosi Gazđá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 30.

4.) a bérbeadó i hozzájźlrulás abban az esetben válik hatályossá, ha a béľleti jogot átvevő Dr.
Márton Tanácsadĺó Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot
és a szerzodéskötéSi díjat megfizeti, a bérleti szerzódést a|áirja és azt egyo|da|tĺ
kötelezetts égvźiIa\ő nyllatkozaÍtal megeľősíti. Az onkoľmányzat ezen együttes feltételek
teljesítéséig a RÉľESBOLT Anno 1926 KÍt.-t ismeri el bérlőként az érvényben lévő
b érleti szeľződésben fo glalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt.. vagyofigazdálkođási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 30.

Napirend 2.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jőváhagyása
Előterjesztő.. Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

829ĺ2016. NIII.LL.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsńghatározata
(Í2 igen,0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájarul az ingat|an-nyi| szuno4 nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIIr. kerüIet, Práter szám a|atti. 65
m. a|apteri|ehl,2 szobás, komfortos komfo a közĺjs fulaidonból hozzátutoző

lakasra hatźlrozat|an idejű bérleti334ĺ|0.000 tulajdoni hrínyaddal rendelkező
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jogviszonnyalrendelkezőEueĺorészéretĺjrténőeladásiajźnIat
kiküldéséhez, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %-
ával megegyező összegu, azAz 10.110.000,- Ft vételár kdzlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási ígazgatőja
Hataridő : 20 I 6. augusztus 22.

2.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
aján|at kikiildéSéľe, valamint az adtsvételi szerződés aláírásfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2O1 6.október 15.

3.)hozzájáru|azingatIan-nyilvántartá'b*Éhe1yrajziszámonnŁilvántartott,
természetbenaBudapestVI[.keriilet,TolnaiLajosut."lEzámaIattl,
27m2alapterü1etű,1szobás'komfortné1külikomfortfoko'uT@onbőlhozzá
tartoző 318/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra határozatlan idejű bérleti
jogviszoĺľryal rendelkező béiló részére tcjrténő eladási ajźn|at kiktildéséhez, az elkészÍilt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éÍték 25 oÁ-źtval megegyező összegű,
azaz l.840.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatariđő : 20I 6. augusztus 22.

4.) felkéri a lőzsefvátosi Gazdálkodási Kcĺzpont ZÍt..-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási
aján|at kiküldéséľe, valamint az adásvételi szerződés aláírćsára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdá|kođási ígazgatőja
Határido : 20 I 6. október 1 5.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat az Uj Teleki téľi Piachoz tartoző terÍilet áIlandó
hasznosításáľa
Előterjesztő.. Dr' Pesti Ivett - igazgatósóg elnĺ)ke

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitj a, megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egy pá|yazatot írnak ki a felállítandó bódéra. A legkisebb betépési díj 300.000 Ft, tehát a licit
kezdete. Kérdése, hogy a piaci árusok belépési díjźŕroz ez az összeg miként viszonyul.
Em|ékezete szerint arnźtl jőva| kevesebb, vagyis sokkal olcsóbban be lehet lépni majdnem a
piac teniletére, persze remélhetőleg a licit majd felhajtja az említett áľat. Mrísodik kéľdése,
hogy a hatźtrozat|an időre kötendő szerzőđés mit jelent a felmondhatősźry szempontjából,
mindkét féLre nénłe' továbbá figyelembe véve akifizetett belépési díjat.

Soós Gytiľgy
Y á|aszadást a megadja a szőt az Uj Teleki téri Piac v ezetőjének.
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Mach József
Az elmúlt évben, 2015. december 3_án hatfuozott a Képviselő-testĹilet a piac módosított
belépési đíjőÍő|, amerrnyiben valaki tizlethelyiséget kívan bérelni. Ez négyzetméterenként
50.000 Ft-ban kertilt meghatározásra. Jelen pá|yázat tćrgyátképezo faház teru|ete 6 ĺĺł, igy
jĺjn ki a 300.000 Ft-os belépési díj. A határozatlan idejtĺ szerződés felmondását illetően a
vá|asz az, hogy mindkét fél bármikor felmondhatja. Tehźú. akźr az onkormányzat is nyilván,
rendellenes műkĺjdés, vagy bérleti díj hátralék esetén, illetve a bérlő részérő| is bármikor
ťelmondható. A felmondást kovetően tý pá|yazatot lehet kiírni a faházhasznosítására.

Soĺís György
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azon dilemmázott az e|őterjesztés olvasásakor, hogy tényleg sztikség Van-e erre, és mi teszi
igazán indokolttá a rendszeres külteľtileti hasznosítást. Bár nem męgy minden nap a piacra, de
még nem sikerült úgy jáľnia, hogy ne lett volna jő pát iz|et zźrva. Persze lehet, hogy jogilag
van béľlőjük, de közel sem kelti a kereskedőkkel teljes telítettség benyomását most sem a
piac. oszintén szólva a rendszeres kĹilterÍileti áľusítás számára ebbe a ,,Sanyi bácsi piaca''
tmázs irányba tolhatja vissza a Teleki téri Piacot, miközben van egy szép, ,,vadiúj'', korszertĺ
piaca az onkormányzatnak, ahol mindenki etfér' aki akar. Egyszóval nemigazán értí, azon
kívtil, hogy van pár négyzetméteľ aszfalt., amiért az onkormányzat tud pénzt kémi. Ezen
túlmenően mi a koncepció, ami eľősebben a|átźtmasztja jelen javaslatot?

Soós Gyłirgy
Ytiaszadásra megadja a szőtaz Ú; Teleki téri Piac vezetójének,

Mach Jĺózsef
Valójában a koncepciót két dolog határozza meg. Az egyik az, hogy éves szinten az
onkormányzat kb. félmillió forinttal |esz gazdagabb bevételi díjban. Tehát az a|apkoncepció
nyilván a bevétel növelése volt éves szinten. A másik pedig, hogy pľóbáljanak meg olyan
lehetőséget keresni magéra a piaci árusításra, miáltal olyan szolgtitatást tudnak nyújtani, ami
jelen pillanatbarl a piacon még nincsen, pl. küľtőskalács' Vagy hasonló egyéb. Budapest
bármely piacát nézve a kültéri árusítás abszolút jelen van.

Soĺís György
Megadja a szőt Jakabfu Tamlĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Pontosítaná e|óző kéľdését a hatźnozatlarl idejű szeľződéssel kapcsolatban. Nyilvan
valamil5len felmondási időt kikötnek, ami nem tul hosszú, 1-2-3 hónap legfeljebb. Viszont
amerrnyiben a bérlő a betépési díjat kifizeti, és az onkormányzat vďamilyen okból hamar fel
szeľetne mondani neki, akkor ez nem |eszhátrányos az onkormányzatranézve? Nem vaľható
az, hogy vissza kell majd ťlzetni, ha esetleg probléma akad a kereskedővet? Tehát hogyan
tervezik ezt a szerződésbe foglalni? VégezetĹil nem fudja' jól gondolja-e, hogy anól a
terĹil etrő l v an sző, aho l j e l en l e g a ker ékp źtrtźtro I ó fekszik.

Soós György
Y á|aszađtĺsra megadj a a szőt az Uj Teleki téri P iac v ezetoj ének,
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Mach József
Ez nem aZ az oldal, ahol a kerékpártaľolók találhatók, ott jelen pillanatban ideiglenes
kitelepulés van, szezonális gyĺimölcsök arusításćtra, egészen szeptember végéig. Egy darab
kerékpártároló keľiilt lebontásľa az otbó|, a fahźz a másik oldalan lenne. Haromhavi kauciót
kell befizetnie a bérlőnek, a bérleti jogviszony megsziĺnése esetén természetesen ęzt
visszakapja.

Soós Gytiľgy
További kérdések' hoz:zásző|ások nincsenek, a vítźt lezćtrja. Szavazásľa bocsátja az a|ábbi
határ o zati j avasl atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. páIyáztatás útjan történő hasznosítás keľetében a Budapest VIII. kerület, 35I23/I1 hĺsz.
alatt kialakított, természetben az Ú3 Teleki téri Piachoztartoző, a Karácsony Sándor utca
oldalán ta|źtlhatő, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás cé|1ára szolgáló területen
piaci árusítás céljából állandó jellegű fahźz |étesítését engeďé|yezi, amelyre tekintettel
elfogadja ahatározat |. számu mellékletét képezo pá|yázati felhívást.

Fel el o s : Jó zs efu áros i G azdtikodási Kcj zno nt Zrt.
Határidő : 20 1 6. augusztus f2.

2. felkéri a pá|ytnatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t aÍta, hogy
gondoskodj on a pá|yázati fe|hívásnak a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefvárosi
onkormányzat hon|apján, illetve a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. honlapján
történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Fováros VIII. keľtilet Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján és az Uj Teleki téri Piac eITe a célra rendszeľesített
hirdetőtábláján történő kozzététe|&őI, továbbá apá|yázati eljárás lebonyolításáról.

Felelő s : Józsefu aľo s i G azđáIkodási Kĺĺzpo ft Zrt.
Határidő : 2016. aupusztus 22.

Soĺís Gyöľgy
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, I tartőzkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:

83 0 ĺ f 0 1 6. 1v nI.22.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyí B iz o tts ág határ ozata
(l2 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodásí és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. pá|yźntatás útján t<ĺrténő hasznosítás keretében a Budapest VIII. keriilet, 35|23lII ltĺsz.
alatt kialakított' természetben az Ú3 ľeleki téľi Piachoz taftoző, a Kaľácsony Sándor utca
oldalán ta|á|hatő, <inkormanyzati iiajdonban lévő, nem lakás céIjźra szo|gźiő területen
piaci arusítas céIjáből állandó jellegrĺ fahźz |étesítését engedéIyezi' amelyre tekintettel
elfogadja ahatźlrozat 1. számú mellékletét képezo pá|yázati felhívást.

Felelős : Józsefu áro s í G azđá|kodási Kĺizpo fi Zrt.
Határidő : 20I 6. augusztus 22.
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2. felkéri a pályázatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t aÍta2 hogy
gondoskodj on a páĺyźlzati fe|hívásnak a Budapest Fővríros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat hon|apján, illetve a Jőzsefuárosi Gazdálkodasi Kĺizpont Zrt. honlapjźn
torténő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
PolgáľlrresĹeri Hivaĺ.al hircletĺltábláj án és az Uj .l.eleki 

téri Piac eÍTe a célra rendszeresített
hiľdetőtáblźtjántörténőkozzététe|éről, továbbáapźt|yázati eljárás lebonyolításáról.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási KozpoŃ Zrt.
Határidő : 20I 6. augusztus 22.

A 830/2016. (YilI.LL.) sz. VPB határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkőn}ry 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend2.4.pontja,-magánszemélybéľbevéteIikéreImeaBudapest
vlil" kerület, Baross u. 98. szám a|atti, iires, iinkoľmányzati tulajdonrĺ, nem lakás
célj ára szolgáló helyiség vonatkozá'sában
Eĺ ő t e rj e s z t ő : Far kas o r s - v agy ongaz dóĺ ko dás i i gaz gat ó

Soós Gyiirgy
A Vitát megnyitja, majd kérdések, hozzźlszólások hiányában |ezárja. Szavazásra bocsáť1a az
alább i hatał o zati javaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) ho?zájáru| a Budapest VIII. kerület, Baross u. 98. szźtma|atti,35516/0lN72hrsz.-u,50
m" alapterĹiletű, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, füldszinti, nem lakás
céI1fua szo|gá|ő helyiség berbeadásahoz hatétrozatlan időre, 30 napos felmondasi idő
kikotéséve1Ľ-agánszeméIytészérerak1źrozáscé|jaĺa66.667,-Ft/hó+
AFA bérleti díj + kozjzemi és különszolgáltatási díjak ĺĺsszegen'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő : 20 I 6. augusztlls 22.

2.) felkéri a Iőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szeľinti béľleti
szerzőđés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy azonkormanyzattlilajđonában álló nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3. (vI.20.)
önkormányzati ręnđe|et 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kö telezetts é gvál lal ási nyi|atko zat alźir ásźú v áI|a|j a a l eendő béľl ő .

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. október 31.

Soĺós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 2 igen, 10 nem, I tartőzkodás szavazatta| a Bizottság a hatźrozati
j avaslatot elutasította.
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831ĺf01'6. (vilI.fz.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen,10 nem, 1tartőzkodás szavazltta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáĺozati javaslatot
nem fogadja el:

I.) ho^zzájóruĺ, a Budapest ľIII. kerüĺ,et, Baross u.98. szám alatti, 355]6/0/A/72 hrsz.-li, 50
m, alapterületű, üres, Ônkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás
céljára szolgal9 hely!ĺls bérbeadásóhoz határozatlan időre, 30 napos feĺmondási idő
kikötésével 

--magánszemély 

részére raktározds céIjdra 66.667,- Ft/hó +

AFA bérleti díj + kĺjzüzemi és különszolgáltatósi díjak osszegen.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdóĺkodási Központ Zrĺ..t a határozat l.) pontja szeľinti bérĺeĺi
szerződés megkaÉsére, anĺeĺynekfeltétele, hogy az onkormányzat tuĺajdondban áIĺó nem
Iakós céljára szoĺgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3- (VI20.)
onkormányzati rendeIet 14' s Q) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamínt a 17' $ (4) bekezdése aĺapjdn kc;zjegyző előtt egyoldalú
kĺ) t e l e z e t t s é gv áĺl al ás i ny il atko z at aĺ áír ás át v áĺI alj a a I e e ndő b ér l ő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatőja
Határidő : 20I 6. aususztus 22'

Napirend 2.5. pontja,-magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület, Bérkocsis u. 3t. szám alatti ĺiľes, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célj áľa szo lgáló helyis ég v onatkozásáb an
Eĺőterjesztő.. Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

Soós György
A vitát megnyitja, majd kérdések,hozzászólások hitlnyában |ezátja, Szavazásrabocsáť1a az
alább i határ ozati javasl atot :

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) hozzájénul a Buđapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 3 |. szám alatti,34988/NI hĺsz.-u,
18 m" alapteľĺilettĺ, üfes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźlratu, ftildszinti, nem lakás
cé|iára szo|gáIő helyiség beľbeadásahoz hattlrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő
kiŕĺĺtésévelŰganszemély(HB-388/20I6)ré,szé,"iukt*o,áscéIjźraa
mindenkori kĺĺzĺjs kĺĺltséggel megegyező (ahattlrozathozata| időpontjában) 8.942,- Ft +

ÁpA berleti díj + közüzemí és kültjnszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határídő : 201 6. augusńus 22.

2) ]|}* ĺHP-:88/20|6) vállalnia kell, hogy abérletijogviszony ídőtartama
a|aT bérEeszźlmitási igénnyel nem élhet, továbbá az ä|tala eszközcjlt beľuhłzások
ellenértékét az onkormćnyzaltől semmilyen jogcímen nem követelheti sem a bérleti
jogviszony alatt, sem annak megszűnését követően.

a^
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : f0 I 6. augusztus f2.

3.) felkéri a lőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|o helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat aláírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási KozpontZĺt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3l.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 11 nem, f taftőzkodźs szavazaÍĺa| a Bizottság a határozati
j avaslatot elutasította.

83f/2016. (vilI.z?,.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatá'rozata
(0 igen, 11 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem foqadja el:

I.) hozzájáruĺ a Budapest VIII' keľület, Bérkocsis u.3I' szóm aĺatti,34988/A/] hrsz.-ú,
]8 nŕ aĺapterüĺetíĺ, üres, Ônkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás
céIjára szolgáló helyiség bérbeądásóhoz határozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikotésé,veĺ fffľagánszeméĘ (HB-j8s/20l6) részére rahározós céljáľa a
mindenkorL ktjzős trtiltséggel megeg1łező (a hatdrozathozatal időpontjában) 8.942,- Ft +

AFA bérleti díj + kozüzemi és küĺönszoĺgáltatási díjak osszegen.

Đ JJ||Jł:k,(yľ :8s/29]6) 
vállalnia kell, hogl a bérletí jogviszony időtartama

atatt bérbeszamítási igénnyel nem éIhet, továbbó az dĺtala eszkjzĺ)lt beruházások
ellenéľtékét az onl<nrmányzattól semmilyen jogcímen nem kovetelheti sem a bérleti
jogviszony alatt, sem annak megsz{Ínĺásét kovetően.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkĺ;tésére, amelynekfelt,étele, hogl az onkormányzat tulajdonában áĺló nem
lakás céljóra szolgáló helytségek b,źrbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3. (ĺ/I.20.)

önkormányzati rendelet ]7. $. (4) bekezdése alapján kazjegyző előtt eg,,oldalú
kotelezettségváĺlalást nytlatkozat aláírását, vaĺamint a rendelet ]4. E Q) bekezdése
szertnt 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megftzetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlridő : 20 I 6. augusztus 22.
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3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ás b eli előterj eszté s)

Napirend 3.l. pontja: Javaslat gépjármíĺ-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának
elengedésére' zÁnľ ÜI,És
Előterjesztő: Dr. Gąlambos Eszter - a Gazdálkodási Ügyosztáĺy vezetője

A napirend tdrgyalúsa zúrt iilés keretében ttirtént az Mön. 46.s @ bekezdése értelměben. A
napirend tdrglalása sorún elhangzottakat és a meghozott 833/20I6. (WII.22.) sz. WB

Itatórozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmaua.

Soós Gyiirgy
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kérdések feltételére.

xÉpvlsBI,ol rnlvu,ÁcosÍľÁs rÉnÉsBx
(szó szer inti leírásban)

Soós Gyöľgy
Minden nap jövok el a József köľút - Baross utca sarkán, és ott van az ELMU-nek ý8Y olyan
doboza, ami ripityára yan torve. Hozztl<otonék a fához, és nem tudom, Jakabfy Uľ látta-e,
hogy kitcirtékafáttövestől. Úgyhogy kérnénk szépen, hogy szólítsuk fel azELMIJ-t,hogy azt
az é|etveszélyes állapotot oldja meg.

A bizottsági ülésf 13 őra32 peĺckor bezátom, koszönöm a részvételt.

K. m. f.

foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a V PénztigyiZ

íz 1 6. augusztu s 22- ei ĺilé sén elhangzottakat hitelesen

#äÍiäffffiľ*fuľď'--
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézoje

A iegyzőkiinw mellékletei:

- 1. sz. mellék|et l a 830/20]6. ffIII.22.) sz. VPB határozat melléklete

- jelenléti ív

- meghívó

- előterjesztések

A
B

vtiťtjy'Tamlt
Bizottság alelnöke

ruír Gabťiella
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1. számú melléklet

1. sz. melléklet
a 830/2016. (W11.22.) sz.
VP B határozat mellékĺete

pĺĺyĺzĺTl FELHÍvÁs

ÁIlandó piaci ńrusĺtóhely bérbeadásáľól

A Józsefuarosi Gazdálkodasi K<izpont Zrt. Uj Telęki téľi Piac és Termelői Piacok Dívĺzió

(10s6 Budapest, Teleki tér 3.), mint a Budapest VIII. keľĺilet,35I23lt1 helyrajzi szám alatt

kiďakított, a természetben a Buđapest VIII. keľület, Teleki Lász|ő tér 3. szám a|att található

Ú3 ľeletĺ téri Piac ĺizemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) nyílt páůyázatothiľdet aZ'{Jj

Teleki téri Piach oz tartoző Karácsony Sándor utcaĺ jáľdaszakaszon, állandó jellegiĺ'

faházza| (a továbbĺakban: Bérlemény) ttiľténő kitelepiités keretében tiiľténő pĺaci

áľusításra.

A bérlő, vagy a Józsęfuáľosi Gazdálkodasi Közpo fi Zrt.által biztos ított fahlźuat, vdEY a saját

ma'a által hozott ťaházatveheti igénybe piaci arusítás céljából. Amennyiben a bérlo amaga

áItaI hozott faházban szeretne piaci aľusítást tblýatni, akkoľ az épĺtésttggyel összefiiggő

egyes helyi önkoľnrányzatí hatósági eljáľások ľészletes szabáJyaíről szóló Budapest Főváľos

VIII. kerĺi1et Józsefuaĺosi ÖnkormanyzatKépvísęlő-testületénęk 5lf0l3. (II.10.) önkormány-

zati rendeletében szabźiyozoľt telepiilésképĺ bejelentési etjáľást kell lefolytatnia.

1. EgyiisszegíĺmĺnimáIisbelépésĺđÍj: minimum 300.000,- Ft + ÁFA, alrrely egy

osszegben, a béľleti szeľződés megkötését kĺĺvető 15 napon belülteljesítendő.

z. A folytatandó tevékenység és a béľletĺ dĺj iisszege:

- büÍé, faIatoző(melegkonyh áwa|) izemeltetése: 5.000 Ft ĺ mf / hó + ÁFÁ

A ptĺ|yázat nyeľtese megszerui az aďott ďapterületen felállított fahaz béľleti jogát a

birtokbavétet napjátóI kezdődő időponttól, határozat|an ĺdőľe. A bérleti szerződést a

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormtnyzattal, mint béľbeadóval (a

továbbiakban: Bérbeadó) köti meg a nyeľtes páIyáző. A nyertes páLyaző a Béľleményt

(fahazat) albéľletbe nem adhatja.

3. Jelentkezésí hatáľídő, páiyőtzatleadási határĺdeje:

20t6. szeptembeľ 6. .12.00 óľa

Jelentkezés helye: Ú1ľelelĺĺ téľĺ Piac (1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 3.)

Jelentkezés mĺódja: Apźtyźnatzárt borítékban adható be. ApáIyázatnyelve ma|JyaÍ.

4. Apőlyáľzat kiitelező elemei:

a) Nýlatkoza| me|yben a pźiyźľ'ó vĺíllalja a

Ĺizletkör célj ara töľténő hasznosítast.

faház biifé, falatozó (melegkonyhával)

b) A belépési díj megfizetésének vaĺlatásáĺa szoló nyilatkozat.



5. A pá|yázathoz ktitclezően csatolandó melléklctek:

a) Érvényes vállalkozói igazo|vány, gazdasági 1áľsaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, amely igazo|ja,hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folytatásáľa
jogosult és 30 napnál nem ľégebbi ďáírási címpéIdány.

b) A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedéIyek másolata.

c) A páIyazőt meghatalmazott is képviselheti, ęz esetben a meghatalmazÁsnak
közokiratba, vagy teljes bizonyító eľejrĺ magánokiratba fogIalása szifüséges, és a
meghatalm azást a páLy ázathoz csatolni kell.

d) Nyilatkozat arua vonatkozóan, hogy a gazdasági tarsaságnak, egyéni vállalkozTnak
nem áll fenn adó-, vám- és illetéktaĺ.tozasa.

6. A páIyźző az ajénlattételi hataridő Lejaĺtáig módosíthatj a vagy visszavonh atja pá|yázati
ajtrůatźń. Az ajárrlattételi hatríridő lejártfi követően a benyrijtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Hiánypĺótlásra 
^ benyrijtott páIyáłzatok bontását követően egy alkalommal van

lehető s ég, a p áiy ázat leb onyo lítá s át v égző szerv ezet éľtes ítés e alapj án.

A pń|yázat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb iisszegíĺ belépési díj, amely nem
lehet kevesebb, mint 300.000,-F.t + ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent, ha a VIII. kertiletben regiszĹľált egyéni vćl\akoző,vagy
székhellyel ľendelkező gazdasági tarsaság nyujtja be pźiyazatot. Ha ez aIapjtn is azonos
lenne az e|bírá|as (tehátha apáIyazatí ajtri'atokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét - vagy több - palyaző a VIiL kerÍ'iletben ľegiszhált egyéni viillalkozó vagy
székhellyel rendelkező gazdaságí tarsaság), akkor a nyertes pá|yaző az, aki időben korábban
nyúj totüa be a p źl|y azatot,

A nyertes visszalépése esetén a Béľbeadó apá|yazat soron következő helyezettjével köti meg
abérleti szerződést.

A páIyazatok bontásĺíra 2016. szeptember 6-aű 16,00 órakor kerĹil soľ az Uj Teleki téri Piac
Irodájában (i086 Budapest Teleki LászIő tér 3). Apá|yazat bontĺísa nyilvános.

A nyertes petlyazót a Bérbeadó Képviselő-testtiletének Varosgazđá|kodási és Pénziigyi
BizottsĺĘanak döntését követően postai úton éľtesítjfü.

7. A nyeľtes páJyázőval a Béľbead,ő a béľleti szeľzőđést a Béľbeadĺí Képviselő-
testĺiletének Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bnottság előzetes hozzájár:u|ása esetén

kiiÚi meg. Á bérleti szerződés főbb taľtalmĺ elemei:

a) a belépési díj megfizetése aszerződésben részletez,ettfeltételek szeľint,

b) bérleti díjťuetési kötelezetts ég kezđete a szeruődésktités napj ától,

c) 3 havi bérleti đíjnak megfelelő összegií óvadék megÍizetése a Bérlemény
biľtokb aađasanak napjug,

.ĺ
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d) Bérlő a havi bérleti díjat havonta előľe, a tárgyhőnap 15' nap.iáig koteles megĺ.izetĺri
B érbeadó b aĺkszám|áj á,r a,

e) hatőr ozat|an idej ii b érleti j o gv is zo n y k ik<ités e,

Đ a Bérlőt üzemeltetési dfi megfizetésére vonatkozó kötelezettség nem teľheli, a bérleti
díjon felül - a Bérbeadó Képviselő-testületének 404ĺ20|3. (XI.06.) számlĺ
hatáĺozatÁmak 5. a) pontjában foglaltaknak megfelelően - csak a ténylegesen mért
fogyasztäsok és hasznälat alapján toväbbszämlżŁott elektromos áram, ivciviz,
valamint a piac üzemeltetéséből eľedő ztĺldhulladék-, szerves eredetű hulladék-,
kommunális hulladék Bérlő által leadott és az |Jzemeltető által nvilvántaľt,ott
mennyiség szá.J|ítÁs díját kell megflzetni,

g) a Bérilő a bérleti szerzőđésbe-n foglalt ktjtelezettsé gei vá,||a|ására kozjegyzó e|ótt
egyoldalrí kötelezettségvállalási nyilatkozatot ít a|á. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az egyoldalú k<ĺtelezettségvállalási nyilatkozatot a béľleti szętződés
a|íírásált követő 60 napon belül nem írja aIő,, a Bérbeadónak a Bér1ő kijelöléséről
szóló jognyilatkozatáh oz v a|ó kĺitöttsége megszűnik,

h) aBér|ő a Bérleményt albérletbe nem adhatja.

Amennyiben a pályőzat nyertese a bérleti szeľződést nem írja a|ő, az elbírátástól számított 15
napon beliĺl (jogvesztő határidő), a Bérbeadó a soron következő legelőnyösebb ajánlatot
tevővel jogosult a szerződést megkötni.

Apá|yázattal kapcsolatos további információ az Úi ľeleki téľi Piac irodájá,'bankérhető (1086
Budapest, Teleki Lá,szlrő tér 3.)'

Jelen pźůyazati felhívás kifĹĺggesztésre kerül a Polgármesteľĺ Hĺvatat hÍľdető&áblráján és az
Ui Telekĺ térĺ Piacon eľre a célra renđszeresített hĺrdetőtáb|áján, továbbá
megielenítésre kerüI a wwwjozsefvaľos.hu honlapon.

B udapest, 2016. augusztts 2f .

dľ. Pesti Ivett

ígazgatőság elnöke
Józsefu áľos i Gazdálkodási Ktizpo nt 7-tt'.
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