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Soós Gytirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 27. renďes ülésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság 13 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendetaz alábbiak szerint, mď1đszavazásra

bocsátja a napirendi javaŚlatot:

Napiľend

1. Gazdátkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Gaĺambos Esztir - ügłosztóĺyvezető
(ír ás b eĺi eĺőterj esztés)

1. Javaslat köĺerülerh aszná|ati kérelmek e|bírá|ásźra +
pórxÉzľBsÍľnssnl

f. Tulajdonosi hozzźtjtrulás a Budapest VIII. kerĺilet, Bókay János utca 45. szźtmu

ingatlarľaIeágazőgźne|osńővezętéképitéséhez
3' Tulajdonosihozzttjtrulás a Budapest VIII. kerĹilet, Leonardo da Vinci utca 40. szźtmil

ingatlanľaIeágazőgáze|osztővezetéképítéséhez
4. Tulajdonosihozzájárulás Buđapest VIII. kerĹilet, Pľáteľ utca 53. szám a|aÍti ingatlan

viz- és csatorna bekĺĺtéséhez
5. Tulajdonosi Hozzájárulás a Budapest VIII. kerĺĺIet, Asztalos Sándor úton meglévő

v ízv ezetéIł:ĺe DMA akna építéséhez
6. Tulajdonosihozzájźrulas Budapest VIII. kerĹilet, Kiss József utca és II. János Pállpápa

tér közcitt 1 0 kV-os ťoldkábel rekonstrukciőhoz
7. Tulajdonosi hozzájárulá,s a Budapest VIII. kertilet, Homok utca 5. szźtmű ingatlan

kapubehaj tó létesítéséhe Z

f . Jőzsefválľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő: Fark'as ors - vagłongazdálkadósi igazgató
(írásbeli előterj esztés)

véte|ár és eladási ajźnlat jőváhagyása (Budapest

v i kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet' Koszoru
Ĺires' önkoľmányzati tulajdonú' nem lakás cé1rjźlra szo|gáLő helyiség

vonatkozásában
A Red Loft Invest K-ft. bérbevételi kéręlme a Budapest VIII. keľtilet, Nap u. l0. szám
alatti iires, önkoľmĺĺnyzati tulajdonú, nem laklás céljríľaszo|gá|ő helyiségre
Az Ahmed & Anita 2010 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,

Népszínhaz u. 49. szźm a|atti tires, tjnkormányzatí tulajdonú, nem lakas céLjtra
bérbeađása vonatkozásában

magiínszemély béľbevételi kérelme a Butlapest VIII. kęľülcĹ,

6. Javaslat a Budapest VIII. kęrĹilet, Rigó u. 4. szám alatti épület gázcsatlakoző vezeték

KIEGESZITES

1.

2.

3.

4.

csereJeľe
7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, IIlés u. 36. szám alatti Ĺires, önkormányzati

tulajdonú, nem lakĺs cétjara szolgáló helyiség nyilvános páIyazat útján történő

bérbeadasaľa _ nlŐľľRJEsZTo vIsSZAvoNTA
8. Lakás e|idegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajtnlatjóváhagyasa (Budapest

Lakás elidegenítésével
VIII. keľiilet. Auróra u.

VIII. kertilet, József kĺjrut



9. Javaslat a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat tlilajdonában álló, Bérkocsis u. 32.

szám alatt található telek értékesítésének tźtrgyźĺban kiín pćiyázat érvénytelenségének

és eredménýelenségének megállap ítźlsźlta (POTKEZBESITES)

3. Egyéb előteľjesztések
(ír ás b el i e ĺ ő t erj e s zté s)

l. Javaslat Corvin Sétány kozmu đs közterület program megvalósításával kapcsolatos
döntésekre (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ügłosztály vezetője

f. Javaslat v $7esz..tyár utca'meghosszabbításával,kapcsolatos tulajdonosi dĺintések
meghozatalára (SURGos SEG' POTKEZBESITES)
Eĺőt erj e sztő : Ferneze lyi Ger gely D LA - főépítész

4. Zárt ĺilés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ósb eli előterj esztés)

1. A Budapest VIII. keľĹílet, Rákóczi út

elővásaľlási jogról való lemondás
szám,ű ingatlaľľa Ýönatkożó

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztály vezetője

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 13' igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet

elfogadta.

834ĺ20ĺ6.(VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ághatározata
(13 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodĺĺsi és Pénzĺ.igyi Bizottság aza|źbbinapirendet fogadja el:

Napiľend

1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - i'igłosztĺźĺyvezető
(ír ás b eI i e l ő te rj e s zté s)

1. Javaslat köĺeľtilet-h aszná|ati kéľelmek elbírálásara + zupcÉszÍľÉs
POTKEZBESITESSEL

2. Tulajdonosi hozzáj1lrulás a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 45. szźlmu

ingatlanÍa|eágazőgźzelosztővezetéképítéséhez
3. Tulajđonosihozzajźrulás a Budapest VI[. kerĹilet, Leonaľdo da Vinci utca 40. szĺĺmú

ingatlanľa |eágaző gázelosztővezeték építéséhez
4. Tulajdonosihozzźljárulrĺs Budapest VIII. keľiilet, Práter utca 53. szám a|atti ingatlan

viz- és csatorna bekĺitéséhez
5. Tulajdonosi hozzájáralás a Budapest VIII. keriilet, Asztalos Sándor rĺton meglévő

vízvezetéWe DMA akna építéséhez



6. Tulajdonosibozzájárulás Budapest VIII. kerület, Kiss József utca és II.

téľ között 1 0 kV-os földkábel rekonstľukciőhoz
Tulajdonosi hozzájfuulás a Budapest VIII. keriilet, Homok utca 5.

kapubehajtó létesítéséhez

János Pál pápa

számú ingatlan

f . J őzsefv árosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterj e s zt ő : Farkas or s - v agyongazdálkodds i igazgató
(írás b eĺi eĺőterj eszté s)

1. Lakás eliđegenítésével kapcsolďos vetelár és eladási ajźn|at jőváhagyása (Budapest

--

magánszemély béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kenilet, Koszorú
u.23. szám a|atti üľes, cĺnkormtnyzati tulajdonú, nem lakás céLjźra szolgáló helyiség
vonatkozásában
A Red Loft Invest Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nap u. 10. szám
alatti Íires, önkormányzatitulajđonq nem lakás céljaľa szolgáló heIyiségre
Az Ahmed & Anita 2010 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Népszínhaz u. 49: szźtrn alatti ĺires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szoleáló helvisée bérbeadása*vonatkozásáb'an

-magánszemély 

bérbevételi kérelme a Ěudapest VIII. keľület,
Vajdahunyaďu.23. szám a|atti üľes, önkoľmányzati tulajdonú gépkocsi bęálló helyre
Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Rigó u..4. szźlm alatti éptilet gtucsat|akoző vezeték
cseréjére
Lakń elidegenítésével kapcsolétos vślęlfuis eladási ajźn|atjóváhagyása (Budapest
vlll. KęIuIęL. JUZ'ęr ,*.,,.-,.IE
Javaslat a Budapest Józsefuárosi onkormányzaÍ tu|ajđonában ál1ó, Bérkocsis u. 32.

sztĺĺn a|att található telęk éľtékesítésének tárgyábankiírtpá|yázat érvénýelenségének
és eľedménýelensé gének megál lap itásfu a G óTKÉZBESÍTÉS)

3. Egyéb előterjesztések
(ír ás b e l i el ő ĺ erj es zté s )

1. Javaslat Corvin Sétríny kĺjzmű és közterület program megvalósításával kapcsolatos
döntéseke (PóTKÉZBESÍTÉS)
Eĺőterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási ÜglosztáIy vezetője

2. Javaslat a SzeszęYár ,utca, meghosszabbításźxa| kapcsolatos tulajdonosi dcintésęk

meghozatalára (SURGO S SEG, POTKEZBES ITE S )
Eĺőterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - Jőépítész

4. Zártülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(írás b eli eI ő terj esztéý

1.ABudapestVIII.kerĹilet'Rákóczi",Űámúingatlarľavonatkozó
elővasárlási jogról való lemondas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdóĺkodási Ügłosztály vezetője



1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztáĺyvezető
(ír ás b el i e l ő terj e s zté s )

Soós Gytirgy
Külön tfu gy a|ásr aj avaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
A napirend I.7. pontját kéri kiilön targyalni'

Soós Gyiirgy
Egyéb javaslat külön tárgya|ásranincs, igy az 1. blokkban maľadt napirendi pontok egyĺĺttes
vitáját megnyitja, Lezálrja' Szavazźsrabocsáda aza|ábbĺhatětrozatí javaslatokat:

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat kiizterület-használati kéľelmek elbíľálásáľa

A Városgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. kozteriilet-haszná|atihozzájźlrulást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az
'=alábbiak 

.szerint:

Közterület-hasznéiő, kérelmező: Vinicita MaryarországKft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétarry 2/b.)

A kcjztenilethasznźiatidď1e: 2016. augusztus 29. _2071 .július 25.
Közterĺilet-hasznźiatcé|ja: megállító tábla
Közteľület-haszná|at helye: *ĺ:q:'1VIII'. kerĹilet, Corvin sétĺĺny 2ĺb. szám

előtti jardan
Közterület-basznáIat nagysága: 1 m!

Felelős: polgármester
Hatźtridő : 20| 6. augusztus 29-

2. tudomĺĺsul veszi _ teljes díjfizetéssel - Vinicita Magyaľoľszág Kft. Budapest VIII. kerĺilet,
Corvin sétany Llb. szźľa előtti köZtertilet vonatkozĺsában megállító tábla elhelyezése
céljából igénybe vett kozteľii|et-haszná|atát 20|6. július 27. napjźúő| - 2016. augusztus 28.
napj áig szóló időtaľt arnra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. augusztus 29.

A Városgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. kĺjzteľtilet-használatihonźljáĺ.ulást ad _ előľe egy <ĺsszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közteľĺĺlet_használő, kérelmező: Nagy P Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Harminckettesek teľe
4. fszL I.)



A közterület használat ideje: 2016. augusztus29. _20|7 . augusztus i5.
Közterület-hasznáIat cé|ja: megźl|Iítő tábla
Közteľtilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet, Harminckettesek tere 4.

szám előtti jfudán
Közterület-hasznáIat nagysága: 1 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel _ Nagy P Hungaľy Kft. Budapest VIII. keľĹilet,

Harminckettesek tere 4. szźm előtti kĺizteľĹilet vonatkozásábal megállító tábla elhelyezése
céljából igénybe vett közteriilet-hasznáIatéi20116. augusztus l5. napjátó| _ 2016. augusztus

28. napjáig szóló időtatamra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20Í6. augusztus 29.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-h aszná|ati

hozzájźtru|ást ad - előre egy összegben történő teljes đÍjfizetéssel _ az alábbiak szerint: .

KözterĹilet -hasznáIő, kérelmező: Budapest VIII. keriilet, József krt. 44. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budäpest, József kľt. 44.)

A közteľĹilet-használat ideje: 2016. szeptember 01. _2016. októbeľ 31.

K<jztertĺlet-használat célja: építési munkaterület (hornlokzati állvány
elhelyezése)

Kĺjzteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, József u. 2' e|ótti
kĺiztertileten

KözterÍi]et -hasznáLatnagysága: 23 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. auguszfus 29.

A Városgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használati
hozzźtjáru|źlst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület -hasznáLő,kéľelmező: Budapest VIII. keľület, Szentkirátyi u. 10.

szám alatti Társasház
(l088 Budapest, Szentkirályi u. l0.)

A közterület-használat ideje: f0lr6. szeptember 1'5. _2016. december 15.

Közterület -haszná|at cé|ja: építési munkateľület (homlokzati źilváĺy
elhelyezése)

KözterĹilęt-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĹilęt, Szentkinĺlyi u. 10. előtti
közteľiileten

KözterĹilet-haszná|atnagysá'ga: 19 fił

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29.



A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt' hogy közterĹilet-hasznáIlrli
hozzájárulást ad - előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizętéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Eclipse Sport Kft.
(székhely: l08l Budapest, Rákóczi út 73.)

A közterület-használat ideje: 2016. augusztus 29. _20|7..augusztus 29.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Berzsenyi Dániel u. l.

előtti kozterületen :

Közterület-hasznźiatnagysága: 28 m2 (2 db parkolóhely és |4 mzjárđa)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. aususztus 29.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájárulást ad - előľe egy.-dsszegben történő teljes díjfizetéísel _ az a|ábbíak szerint:

KözterĹilet-hasznáIő, kérelmező: Eclipse Sport Kft.
(székhely: 108 l Budapest, Rĺĺkóczi ttt 73.)

A közterület-használat ideje: 20L6. augusztus 29. _2019. augusztus 29.
KözterĹilet-hasznźiat céIja: ľeklámtábla (cégér)
KcjzterĹilet-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Berzsenyi Daniel u. 1.

előtti közterüIeten
Kcjztertilet -hasznźůatnagysága: 2 fił

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 6. augusztus 29.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájarulást ad - teljes díjmentesség biztosításával _ az a|ábbíak szerint:

KozterĹilet -haszná|ő, kére|mezo: Tiszfviselőtelepi Onkoľmányzati Egyesiilet
(székhely: l089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

A kĺĺzterület-használat ideje: 2016. szeptember l0.
Közteľület-haszná|at cé|ja: Tisztviselőtelepi Bogľács-Fesztivá|
Kcjzterĺilet-használathelye: Budapest VIII. keľiilet, Bláthy ottó u. lezárt

szakasza
KĺjzterĹilet -haszná|atnagysága: 1440 mf

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29.



A Városgazdálkođasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznáIati
hozztljfuu|ást ad - előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak szerint:

Közterület-használó. kéľelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600Yác,Vaľsa koz I4.)

A közterület-használat ideje: 2016. szepLęmber 02. -2016. szepterrrber.30'

KözteÍület -haszĺá|at cé\a: építési munkateľĹilet (teherlift fogadóállvány
elhelyezése parkolóhelyen)

Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Somogyi Běla utca 12.
szám előtti koztertileten

Közterület -hasznáIatnagysága: 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgarmester
Hatáľidő: 2016. aususztus 29.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. közterület-használatihozzájźrllásí ad _ előre egy összegben történőteljes díjfizetéssel - az

alábbiak szerint:

KozteĺĹilet-használó, kérelmező: Budapesti Epítő és Szere|ő ZrĹ
(székhely: 1163 Budapest, Ú; nouĺn1iau.23.)

A közteľület használatideje: 2016. augusztus29. _2016. szeptember 30.

Kĺjzterület-haszná|atc€|ja: pítési munkatertilet (építési felvonulási teľülęt
és építési konténeľ elhelyezése paľkolóhelyen)

Kĺjzterrilet-haszntiathelye: Budapest VIItr' kertilet, Déľi Miksa u.7. szám
előtti jardán és 2 db parkolóhelyen

Közterület -haszněiatnagysága: 78 m, (arda) ? db parkolóhely
(parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. augusztus 29.

2. tudomásul veszi a Budapesti Építő és Szerelő Zrt.Budapest VIII. kerüIet, Déri Miksa u. 7.

szám előtti köztertiletre vonatkozóan építési munkateľĺilet elhelyezése céljából igénybe vett

közteľület-hasznáLatát - díjfizetési kötelezettség mellett - 2016. augusztus 1I. _ 20|6.

augusztus 28. nĄáig szóló időtartamÍa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. augusztus 29.

Napiľend 1.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. kerület, Bókay János
utca 4 5. szá mrĺ in gatlan ra |eágaző gáne|o sztőv ezeték építés éhez

A Városgazdátkodási és Pérziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaĺu|ásźi aüa -
a generáltervező MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01 09

672374;11t2 Budapest, Ző|yomi ttt 44la. fsz.2.) megbizása alapjźn _ a MULTI lpari,



Kereskedelmi, SzoigáItatő Kft. (cégiegyzékszám:01 09 064055; szćlĺilri.:,'i\.:; ;..',.l'.''''..
Laborc utcafla.) áIta|készitett, Budapest VIII. kerület, Bókay Jlu-i.l:- l i..... -]]]. :.' ...: .

ingatlan gáze\Iátását biztosító kisnyomású |eágaző gáze|osztő Vezi:ll:.... . . .''.; .1-.':ĺ,';1-,..

kiépítésének közterĹileti munkáihoz' az alábbi feltételekkel és kikötéseklĺei:

a. jelen tulajdonosi hozzájźnuĺás a beruháZőt (épittetőt) nem rnel;ic:;iij i', .': ..:,:;i..,'-

szükséges egyéb szakhatósĘi és hatósági engedélyek beszerzése aiól.

b. a tulajdonosihozztljárulás a Bókay János utca (hľsz.: 362II) Ú1. ĺ1:; ...,,:'-''.., ' .. .'..
terjed ki,

c. a beruhazónak (építtetĺĺnek) a koziltkezęIői és munkakezdési (l'itiii.:c';lil,i.;.'.,.,,,:..'.;!
hozzájźru\ást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM ľcĺldc.iĺ:ij S',:..'i.lĺ;.i

mellékletek csatolásával a Budapęst Főváros VIII. kerület Polgármesic:: iiivłli;i
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától ęlőzetesen meg kell kérni, és az abbali

foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

d. aleágaző gázelosztő vezetéket atetvezęttBókay János utca átépítését megelőzően kell
kiépíteni: 

:
. A bontással érinteťt Bókay János utca jarda burkolatát ideiglenesen helyľe kell

źůIitani a vonatkozó úttigyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kęll a
biztonságos közlekedésre alkalmas áIlapotát a 362|1 hľsz. telket teljes egészeben

érintő végleges útépítésig.

e. jelen tulajđonosi hozzéĄźru|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a d<jntés napjátóI szĺmított 2 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. augusztus 29.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzáiáľulás a Budapest VIII. kerül'eŕ, ł....:.,i:.,..;l il; da

Vinci utca 40. számú in gatlan ra |eágaző gáze|o sztőv ezeték építéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hoz:z:á.iiĺ'ĺ:ĺĺ ,...:;:..:..i.ii:: .-

a generá|tervęző MOBILTERV 2000 Méľnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzéksz':.,:':' ..'j. 0.;

67f374;1112 Budapest, Zólyomi iń 44la. fsz. f.) megbizása alapján - a h4i;ĺ' ..i i.iłłlĺi;

Kereskedelmi, Szolgáltató KÍi. (cégtregyzékszźtm:01 09 064055; székhely: 1031. ..ilĺ.i.ĺ1lilst,

Laborc utca}la.) źita|készitett, Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4Ü: si:źim aiatti

ingatlan gazelIátását biĺosító kisnyornású |eágazó gáze|osztő vezęték kiviteli Íewéhez,

kiépítésének közterĹileti munkáihoZ, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáruIźs a beruhźnőt (építtetőt) nem mentesítí az ćpítéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzajtn;ilźts a Leonardo da Vinci utca (tľsz.: 36f70lf) út- és

j ár daszakas zĺĺľa terj ed ki,



f.

a beruházónak (építtetőnek) a köz,(ltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájźĺľulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani'

a Ieágaző gázelosztő vezetéket a tervezett Leonardo da Vinci utca átépítéSét

mege|őzóen' vagy azza| egyiđejtileg lehet kiépíteni,

kötelezi a kivitelezőt a Leonardo da Vinci utcai jarda- és útszakaszoĺ a bontási helyek
(és jaĺda szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyrę abęruháző

és kivitelező közösen 5 év garanciźrtvźi|a|,

. A bontással érintett Leonaľdo da Vinci uÍca útpálya burkolatát az alábbi

rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegěnként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. ACl1 jelű hengeľelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/1 0-3 2iF stabili zá|t litalap
fO cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Tľq 95oÁ (más anyaggal nem

1relyettesíthető) : ' .

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca jarda burkolatát az a|ábbi ĺétegrenddel

kell helyľeállítani szerkezeti rétegenként 2a-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 éĺdesített öntött aszfaLt kopóľéteg
l5 cm vtg. C8/10-32iF stabilizá|tiĺalap
15 cm vtg. fagytllló homokos kavics ágyazat Trq 95o/o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

jelen tulajdonosi hozzti1fuu|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok

előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évigérvényes.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 2016. auguszfus 29.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdon osi hozzájźlľulás Budapest VIil. kerůilet, Pľáter utca 53.

szám alatti ingatlan víz- és csatorna bektitéséhez

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozz ájárulÉsát ađja a

Renowo Bau Kft. (cégtregyzékszttm: 13 09 137895;2|32 Göđ, Pacsiľta utca26.) részére, a

MQBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzéksztm: 01 09 67f374; székhely:

1112 Budapest, Zólyomi tÍ 44la. fsz. 2.) á|tal készített kiviteli terv szerinti, Budapest VIII.

keriilet, Práter utca 53. szám aLatli ingatlan víz- és csatornabekötés köZterületi munkak

e|végzéséhez) az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźm|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruhiĺzónak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási)

inozzttjáruIást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

c.

d.
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mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi lrodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maľadéktalénul be kell tartani,

c. a közműbekotési munkfü kivitelezése a tervezett Práter utcai (hĺsz.: 36|00/2)
ritépítések e|őtt v é gezhetők,

d. kĺjtelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszokon a helyľeállítasok
olyan szinhĺ elvégzéséľe' amely megfelel a biĺonságos gyalogos és jarműforgalom
feltételeinek:

. A bontással érintett Práteľ utca útpálya burkolatźń az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átlapolással :

4 cm vtg. AC11jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11jelĺi hengeľelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/ 1 0-32lF stabili zźit iftalap
20 cm vtg, fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (mas anyaggal nem
helyettesíthető)

, . A bontással érintett Práter utca jfuđa burkolatář az a|ábbi rétegrenddel kell -
helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfaIt kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáIt,űtalap (áľműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A megfelelő rninőségii hetyreállításért a beruh áző éskivitelezo közösen 5 év garanciát
vállal'

e. az engedéIyes kötetres a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kĺjzteľĹilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzajźru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartasávaI, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatélridő : 20 l 6, augusztus 29.

Napirend 1.5. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. keľüIet, Asztalos
Sándoľ rĺton meglévő vízlezetékre DMA akna építéséhez

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosihozzźĄáruIásźú adja a
Fővarosi Vízmtĺvek Zrt. (cégegyzékszám:01 l0 042451; székhely: II34 Budapest, Váci út
23-27.) megbizásából a PEST-TERV Műszaki Tervező és Kivitelező Kft. (cégsegyzékszźtm:

01 09 360737; székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem úda 68. 5. em. 22.) áIta|tervezett, a
Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor út és Stróbl Alajos utca kereszteződésnél lévő DN
400 öv. vizvęzetéWe DMA akna beépítéshez, aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

ll



a. jelen tulajdonosi hozzájźľu\źts a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshe,ĺ,

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdono sihozzźljźrulás a Stróbl Alajos utca (hĺsz.: 38838) területére terjed ki,

a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és nrunkakezdési (bur.ko1atbontási)

hozzájáru!ást a vonatkozó rendelet (I9l1r994. ry.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Épftésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

kötelezi a kivitelezőt a Stróbl Alajos utcai zöldterületen a bontási helyek megfelelő

minőségben tĺjrténő helyreállítására, melyre a beruházőlkivitelezi5 kozosen 5 év

gatanciát vállal,

o A zöldtęrület helyreátlításakor a zĺildtertilet részét képezó, káľosođott (kiterynelt,

szennyezőđött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. osztálý termőftjld

visszat<jltésével - kell elvégezni 20 cmmélységig,

jelen tulajdonosi hovrajáĺulás csak az engedé|yező :szervek, . szakhatóságok

előírásainak marađékta|anbetartäsával, a dĺintés napjától számitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. augusztus 29.

Napirend 1.6. pontja: Tulajdon osihozzáljáľulás Budapest VIII. keľület, Kiss József utca

és II. János Pát pápa téľ ktiziitt 10 kV-os föIdkábel ľekonstrukcióhoz

A Városgazdálkodrĺsi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozáj źru|átsát ađja _

azEL14Ű Há|őzati Kft. (cégjegyzéksztrn:01 09 814|42; székhely: 1132 Budapest, Váci út

]2_74.) megbizásaatapjtn- a GTF Elektromos Tervęzo Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám:

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) źL|taLkészített, Budapest VIII.

kerĹilet, Kiss József utca és II. János Pál pápa tér közötti 10 kV-os ft'lđkábet rekonstrukciós

tervéhez, az új fi'ldkábel kiépítés kĺjzterĹileti munkáihoz, az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaľulás aberuhtzőt nęm mentesíti az építéshez szfüséges egyéb

szakhatósági és hatósági engedély ek bęszerzése alól,

b. a tulajdono sihozzÁjáĺulás a Kiss József utca (hĺsz.: 34683l2)és a Bezerédj utca (hrsz.:

3 47 03 lf:) önkormányzati tulajdonú járdaszakaszo|<ĺa teľjed ki,

c. a beruhźzőnak a koztŃkeze\ői és munkakezdési (burkolatbontasi) hozzźljarulrást a

vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek

csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági

Ügyosztály Épftésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abbaĺl foglaltakat

maĺadéktalanul be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftĺldben nem maradhat,

c.

d.

e.
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e. kötelezi a beruhtzőtlkivitelezőt a bontással érintętt jáľdaszakaszok helyreállítására,
amely munkákľa a beľuházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:

o A bontással éľintett Kiss József utca és Bezerédj utca járda burkolatát az alabbi
rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesítętt öntĺjtt aszfa|t kopóréteg (bontással érintett
jáľdaszakasz telj es szélességében)
15 cm vtg. C8/i0-32lF stabilizéůtuta|ap
l5 cm vtą.95% töm. homokos kavicságyazat

o Ą bontással érintett Bezerédj utca gépkocsi behajtó buľkolatát aZ althbi
rétegrenddel kell helyľeállítani szerkęzeti rétegenként"f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-ll éľdesített öntött aszfaIt kopóĺéteg (bontással érintett
járdaszakasz telj es szélességében)
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźitutalap
20 cmvtg.95% tĺjm. homokos kavicságyazat

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szerveŁ, szakhatóságok ..

előírásainak maradéktalan betaŕtásával, a d<intés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. augusztus 29.

Napirend 1.7. pontja: Tulajdonosihozzájźlľulás a Budapest VIII. keľĺilet, Homok utca 5.
számú ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

A napirend 1.7. pontját kültin táľgyalásľa kikéľték.

Soós György
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartóZkodás szavazattal a Bizottság az a|źlbbi
határ o zatokat el fo gadta :

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat közteriilet-használati kéľelmek elbírálására

835ĺ2016. (vilI.z9.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodá's szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺeľület-használatihozzájźrulást ad - előre egy összegben tĺirténő teljes díjÍizetéssel - az
alábbiak szerint:
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Közteľüiet-használó, kérelmező: Vinicita MagyaľoľszágKft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin séÍttny 2/b.)

A köáerület használat ideje: 2016. augusztus 29.-f0I7.július 25.

KozterüIet-használat célja: megállító tábla
Közter{i1et-hasznáIathelye: Budapest VIiI. kerĹilet, Corvin sétány flb. szttrĺl

előtti jardán

KozÍęriilęt-hasz'ná|atnagysága: I m,

Felelős: polgáĺmester
Hatarido: f0I6. augusztus 29.

2. tudomásul veszi - teljes díjf,lzetéssel - Vinicita Magyarország Kft. Budapest VIII. kerület,

Corvin sétány Llb. szźtm előtti kĺjĺerĺilet vonatkozásźtban megállító tábla elhelyezése

céljából igénybe vett kĺiztertilet-használatát 2016. július 27 . napjátő| - f016. augusztus 28.

napj áig szóló időtańamra.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. augusztus 29.

:
836t2016. (VIII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság határozata

(13 igen,0.nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. k<jzterület-használatihozzźĄźmlást ad - előre egy összegben történő teljes díjťlzetéssel - az

alábbiak szerint:

Kozterĺilet-használó, kérelmező: Nagy P Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Harminckettesek tere

4. fszt. I.)

A kozterülethasznáIat ideje: 2016. augusztus 29. _2017 . augusztus 15.

Közteľtilet-haszná|atcé|ja: megállítő tźtbla

KĺjzteľÍilet.hasznáIathelye: Budapest VIII. keľtilet, Harminckettesek tere 4.

szám előtti járdán

Közterĺilet-haszná|at'nagysága: I m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - Nagy P Hungary Kft. Budapest VIII. kertilet,

Harminckettesek tere 4. szám előtti köZteÍĹilet vonatkozásában megáIlítő táb|a elhelyezése

cétj ából igénybe vett közterĹilet-használat át f0I6. augusztus 1 5 . napj átóI - f0|6 . augusztus

28. ĺapjźig szóló időtartamĺa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0 I 6. augusztus 29.

T4



837 /f016. Cvttl.z9.) sz. Város gazdátko d ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy köztertilet-hasznáIati

hozzájźru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kozterület-használó, kérelmező: Budapest VIil. keľĺilet, József krt.44. szám
alatti Társasház
(székhely: 1085 Budapest, József krt.44.)

A közterĹilet-használat ideje: 20|6. szeptembeľ 0I. _20L6. október 31.

Köztertilet-haszná|at célja: építési munkatertilet (homlokzati á||vány

elhelyezése)

Koztertilet -hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, József u.2. e|iĺtÍi
közterületen

KözterĹilet -hasznáIatnagysága: 23 mz

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29. :ł:"

838/2016. (VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(.'ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Yárosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertĺlet-hasznźiati

hozzájáru|ást ad - előre egy összegben toľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kcjzterület-használó' kérelmező: Budapest VIII. keľüIet, SzentkiráIyi u. 10.

szám alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 10.)

A közterület-használat ideje: 2016. szeptember 15. _2016. decémbeľ 15.

KözterÍilet-használat célja: építési munkaterület (homlokzati źi|vźny
elhelyezése)

Közteľü1et-haszĺá|athelye: Budapest VIII. kerĺilęt, Szentkirĺĺlyi u. 10. előtti
kĺjzterületen

KĺjzterĹilet -hasznáLatnagysága: 19 nł

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016, augusztus 29.

83gt201,6. (WII.29.) sz. Városgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematikai blo|ĺkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüleĹh asználati

hozzájźru|ást ad _ előľe egy ĺisszegben töľténo teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:
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Közterĺilet-használó, kérelmező: Eclipse Spoľt Kft.
(székhely: 108l Budapest, Rákóczi út 73.)

A kĺjzterület-használat ideje: 2016. augusztus29. -2017. augusztus 29.
Közterĺilet-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľtilet, Berzsenyi Dániel u. 1.

előtti közterĹileten

. Koĺerület-használat nagysága: 28 mf (2 db parkolóhely és |4 mz járda)

Felelős: polgármester
. Határidő:2016' augusztus 29.

840ĺ201'6. (v[I.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hztározata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Városgazdálkodási. és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźtlati
hozzájáruIást ad _ előľe egy összegben toľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznilő,kérelmező: Eclipse Spoľt Kfi.
(székhely: 1 08 1 Budapest, Rákóczi ilt 7 3.)

. A kciztertilet-használat ideje: 2016. augusztus29. = 
2019. augusztus29.. 

KozterĹilet-használat célja: reklámtábla (cégéľ)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺ'ilet, Berzsenyi Dániel u. 1.

elotti köztertileten
Kĺjzterület -haszná|atnagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus 29.

841ĺf0L6. (VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen,0 nem,0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tÓrtént a szalazds.)

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentesség biztosításával _ az alábbiak szerint:

Közterület -hasznáIő,kérelmező: Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesĺilet
(székhely: l089 Budapest, Bláthy ottó u. l5.)

A köaerület-használat ideje: 2016. szeptember 10.

Köztertilet-használat célja: Tisztviselőtelepi Bogrács-Fesztivál
Kiĺztertilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľtilet, Bláthy otÍő u. Iezárt

szakasza
KözterĹilet -hasznáiatnagysága: 1440 fiŕ

Felelős: polgármester
Határidó f016. augusztus 29.
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8 4f ĺf016. (uII.2 9.) sz. vá ros gazdálko dási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazds.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterĹilet-haszná'|ati
hozzźtjáru|ást ad - előľe egy összegben tcĺrténő teljes díjfizetéssęl _ az altlbbiak szerint:

Köztárület-használó. kérelmezo: Centroom Invest Kft.
(székhely: 2600Yźrc, Vaľsa koz14.)
2016. szeptember 02. -2016. szeptember 30.
építési munkaterülęt (teherlift fogadóállvány
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12.
szám előtti koĺęrületen
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

843lf016. (VIII.29.) sz.. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ugy dönt, hogy

1. közterület-használatihozzźĄárulást ad - előre egy összegben tĺĺrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

A koiterület-használat idej e :

Ktjzteľület-használat céli a:

Kö zterület -haszná|at he lye :

Kcj zteľület -haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. augusztus 29.

K<jzterület-használó. kérelmező :

A közterület használat iđeje:
KozterĹĺlet-használat célj a:

Kcj zterület -hasznáIat he lve :

Kö zterĹil et -haszná|at nagys á ga :

Felelos: polgármester
Hataridő: 2016. aususztus 29.

Budapesti Epítő és Szere|ő.Zrt.
(székhely: 1163 Budapest, Uj Kőbánya u.23.)
2016. augusztus f9. -2016. szeptember 30.
építési munkateriilet (építési felvonulási teľület
és építési konténer elhelyezése paľkolóhelyen).
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám
előtti járdan és 2 db parkolóhelyen
78 ^2 fiaĺda) 2 db parkolóhely
(parkolóhelyenként l 0 m2)

it

i 2. tudomásul veszi a Budapesti Építő és Szereló Zrt. Budapest VIII. keľĹilet, Déri Miksa u. 7.

szám előtti kozterĹiletre vonatkozóan építési munkaterĹilet eÍhe|yezése céljából igénybe vett

koztertĺlet-hasznźiatźft - díjfizetésí kĺjtelezettség mellett - f0I6. auguszťus 1|. _ 2016.
atlgtlszttls 28. napjáig szóló időta(amra.

Felelős: polgármester
Határiđo : 2016. augusztus 29.
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Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Bókay János
utca 45. számú ingatlanra |eágaző gázetosztővezeték építéséhez

844/2016. (v[I.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsághat,ározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodá,s szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoťtság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja -
a geneľáltewezó MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01 09
672374;1112 Budapest, Zólyomi iú 44la. ťsz. f.) megbízása a|apjtn - a MULTI lpaľi,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 064055; székhely: l037 Budapest,
Laborc utca fla.) által kéSzített, Budapest VIII. kęrĺilet, Bókay János utca 45. szám a|atti
ingatlan gázelIátását biztosító kisnyomású Ieágaző gázelosztő vęzeték kiviteli tervéhez,
kiépítésének kozteĺületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájtĺrulás. a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez

= ''ukséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbęszęrzése alól'

b' a tulajdonosihozzájánrláš a Bókay János utca (hľsz.: 362II) út- éj járđaszakaszfua
terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolaibontási)
hozzźĺjárulźlst a vonatkozó rendelet (19/|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keĺület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

d. a|eágaző gáze|osztő vęzetéket atervezeff.Bókay János utcaátépítését megelőzően kell
kiépíteni:

. A bontással érintett Bókay János utca járda burkolatát ideiglenesen helyre kell
állítani a vonatkozó úttigyi mrĺszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a
biztonságos közlekedésre alkalmas állapotát a 36211 hĺsz. telket teljes egészében
érintő végleges útépítésig.

e. jelen tulajdonosi hozzźť1áru|źts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított f évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. augusztus 29.
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Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, Leonaľdo da
Vinci utca 40. számú ingatlanľa |eágaző gáze|osztővezeték építéséhez

845ĺ20|6. (VIII.Ż9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban ĺrjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkod.ási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja -
a generáltervezó MOBILTERV 2000 Mérnoki Szolgáltató Kft. (cégiegyzéksztltl: 0l 09
672374; 1112 Budapest, Ző|yomi tÍ 44la. ťsz.2.) megbízása a|apján - a MULTI lpari,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (cég1egyzékszám:01 09 064055; székhely: 1037 Budapest,
Laborc úcafla.) á|ta|készített, Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 40. szám alatti
ingatlan gźze||źĺtását biztosító kisnyomású |eágaző gźze|osztő vęzeték kiviteli teľvéhez,
kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulźls a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźĄźru|ás a Leonardo da Vinci utca (hľsz.: 36270/2) ift- és
j ár daszakaszára terj ed ki,

c. a beruházőnak (építtetőnek) a kcĺzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáĺulá5t. a vonatkoző ľendelet (I9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztá|y Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d' a ieágaző gáze|osztő vęzetéket a tervezett Leonaĺdo da Vinci utca átépítését
megelőzóen' vagy azzal egyidejűleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezőt a Leonaľdo da Vinci utcai járda- és útszakas Zon abontási helyek
(és járda szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre aberuhźľ'ő
és kivitelező közcjsen 5 év garanciát vállal.

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca iftpá|ya burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szetkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cmvtg. ACl1jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźit'űta|ap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontassal érintett Leonaľdo da Vinci utca jĺíľda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel
ke l l he l yre áI|ítaÍli szerkezeti ľéte genkén t z0 -20 cm átlap o l as s al :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|tkopóréteg
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizá|t,Útalrap
15 cm vtg. fagyźt|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)
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f. je|en tulajdonosi hozzćljźrulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betartásával, adöntés napjától számított f évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: z0L6. augusztus 29.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosihozzájátľulás Budapest VIII. keľiilet, Práter utca 53.

szám alatti ingatlan víz- és csatoľna bektitéséhez

846ĺf01'6. (VilI.z9.) sz. Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban ttirtént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźtjáĺuIźsát adja a

Renowo Bau Kft. (cégsegyzékszttm: 13 09 137895;2132 Göd, Pacsirta utca 26.) részére, a

M9BILTERV 2000 Mémöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 672374; székhely:

1112 Budapest, Zó\yomi tń 44la. fsz. 2.) által készített kiviteli terv szerinti, Budapest VIII.

kerület, Práter utca 53. szźtn a|atti ingatlan víz- és csatornabekötés köztertileti munkák

elvégzéséhez, ú' alźbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzttjfuulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez

szfü séges egyéb szaklratósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

b. a beruhĺŁónak (építtetőnek) a kĺizútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)

hozzájáruIást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellék|etek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiĺgyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maĺadéktalanul be kell taľtani,

c. a kĺizműbekötési munkak kivitelezése a tervezett Fráter utcai (hĺsz.: 36100/2)

útépítések e|ótt v é gezhetők,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és jáľdaszakaszokon a helyreállítások

olyan szintíi elvégzésére, amely megfelel a biĺonságos gyalogos és jarműforgalom

feltételeinek:

. A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyľeĺillítani szetkezęti rétegenként 20:f0 cm átlapolással :

4 cm vtg. ACl1 jelrĺ hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg

7 cmvtg. AC1l jelű hengeľelt aszfaltbeton kötőľéteg

20 cm vtg. C8'lI0-32lF stabilizált útalap

f0 cm vtg. fagyźůló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. A bontással érintętt Práter utca járda burkolatát az a\ábbi rétegrenddel kell
helyľeríllítani szetkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg

15 cm vtg. C8/10-32lF stabilizá|ttftalap fiáľműterhelés 20 cm)
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15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

A megfelelő minőségű helyreállításért aberuházó és kivitelezo közösen 5 év garanciát

vál1al,

az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a köztertilet tulajdonosát

írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedé|yező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betartásával' a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgaľmester
Határiđő: 2016. augusztus 29.

Napiľend 1.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest vlil. keriilet, Asztalos
Sándor úton meglévő vimezetékľe DMA akna építéséhez

8 47 t 20 16. (uII.29.) szí Város gazd álko d ás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkbąn tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaĺu|ásat adja a

Fővárosi Vízművek Zrt. (cég1egyzékszám:01 10 04245|; székhely: 1l34 Budapest, Váci út

23-27.) megbízásából a PEST-TERV Műszaki Tęrvező és Kivitelező Kft.. (cégiegyzékszám.,

01 09 36073]; székhely: t036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68. 5. em. ff.) á|ta|tervezett,a

Budapest VIII. kerület, Asztalos Sĺĺndor út és Stróbl Alajos utca kereszteződésnél lévő DN
400 ov. vízvezeték'ĺe DMA akna beépjtéshez, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztĄáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszeruése alól,

b. a tulajdono sihozzájźrulás a Stróbl Alajos utca (hľsz.: 38838) terĺ'ilętére terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozitkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzźĄźru|ást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolasával a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Polgĺĺrmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Stróbl Alajos utcai zöldterületen a bontási helyek megfelelő

minőségben történő helyreallítására, melyre a beĺlházőlkivite|ező közösen 5 év

garunciátvál'Lal,

o A zöldterület helyľeállítasakor a ztjldterület részét képező, karosodott (kiteľmelt,

szernyezóđ<itt, illetve elszállított) termőtalaj pótlását _ I. osńá|Yű termőftild

visszatĺjltésével _ kell elvégezni f0 cmmélységig,
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e. jelen tulajdonosi hozzĄźĺulźts csak aZ engedélyező szeľvek, szakhatóságok

előírásainak maradékta|an betartásával, a dontés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: poigármesteľ
Határidő: 2016. augusztus 29.

Napiľend 1.6. pontja: Tulajdon osihozzűjźtľulás Budapest VIII. keľület, Kiss József utca

és II. János Pái pápa tér kłizött 10 kV-os fiildkábet ľekonstľukcióhoz

848ĺ201.6.(WII.29.) sz. Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tortłźnt a szavazós.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájátulásźtt adja -
azEL1ĺ4Ú HáIőzati Kft. (cégje[yzékszám: 01 09 874142 székhely: 1132 Budapest, Váci út

]2_74.) megbizásaalapjan - u cľe Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám:

0i 09 692800; székháíy: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|ta| készített, Budapest VIII'

kerĺilet, Kiss József utca és II:János Pál pápa téľ közotti 10 kV-os fttdkábel rekonstrukciós

tervéhez, az új ft'tdkábel kiépítés tĺ;łtámeti m*kátho,i u, atábbi feltételękkel és

kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozz ájźnutás aberuhazőtnem mente síti az építéshezszükséges egyéb

szakható sági és hatósági engedél y ek b eszerzése al ó l,

b. a tulajdono sihozzájźrulás a Kiss József utca (hľsz.: 34683/2) és aBezerédj utca (hrsz.:

3 47 03 l 2) önkormányzati tulaj donú j áľdaszakaszokr.a teľj ed ki'

c. a beruházőnak a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźnl|ást a

vonatkozó rendelet (I9ĺI994. (V.31) KHVM rendelet) szerintí mellékletek

csatolásával a Buđapest Fővĺíros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági

Ügyosztály Építéstigý Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat

maľadéktalanul be kell taľtani,

d. felhagyott, bontott kábela floldben nem maradhat,

e. k<itelezi a beruhźzőt/kivitelezőt a bontással érintett jáĺdaszakaszok he1yretĺ||íttsára,

amely munkákľa abeĺľrhźu:ő és kivitelező kĺizĺisen 5 év garanciátvá|Ia|i

o A bontással éńntett Kiss Jĺízsef utca és Bezeľédj utca jáľda burkolatát az a|ábbi

rétegrenddel kellhelyreállítani szetkezętirétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontĺjtt aszfalt kopóréteg (bontással érintett

járdaszakasz teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32lF stabilizźitutalap
15 cm vts..95o/otöm. homokos kavicságyazat

o A bontással érintett Bezeľédj utca gépkocsi behajtó burkolatát az alábbi

ľétegrenddel kell helyre á|Iitani szerkezeti rétegenként 20-z0 cm átlapolással:
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4 cm vtg. MA-ll érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontással érintett
j áľdaszakasz telj es széIességében)
20 cm vtg. C8/10-32lF stabilizá|tuta|ap
20 cmvtg.95% tcim. homokos kavicságyazat

f. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|źls csak aZ engedélyezo szervek, sza.Irhatőságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. augusztus 29.

'.

Napirend 1.7. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a BudapestYIII. keľület, Homok utca 5.

számú ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

Soĺís Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás . .

Nem fiog a kapubehajtó miatt kötöZködni, nyilván nincs is.ésśzěrű és jogszerű indok erľe.

Viszont szeľetné megemlíteni azt, hogy ęmlékezete szerint ezt az utat, ugyan csak félig, de

tava|y nyaron újították fel, most pedig felbontják. Ehhez csak gľatulálni tud. Nem tudja, ki
lenne ilyenkor az illetékes, hogy a kapubejáróvalnęní érintett telkeknél is legyen kapubejáró.

Soós György
Tudomása szerint díszbuľkolatok ęsetében van bontási tilalom, a Homok utca pedig nem
díszburkolatos. Válaszadásra megadja a szót a Gazdálkodási Ügyosztály vęzető-
helyettesének.

Dr. Balisani Ciľo
Úgy tudják, a szóban forgó terület esetében csak járdajavítás történt, de visszavonja az
előterjesztést, hogy pontosan kiderítsék.

Soĺĺs György
Y á|aszadásľa megadja a szőt az a|jegyzőnek.

Dľ. Mészár Eľika
Amint Jakabfu Tamás képviselő is utalt rĄ ahatá|yos jogszabályoknak abszolúte megfelel az
előterjesztés' tehát nem javasolja visszavonni. Sajnos előfordul, hogy egy építkezés az
útépítés után kezdődik. Az útépítés alkalmával akozmuegyeztetéseket természetesen mindig
lefolýatja az illetékes. Azonban egy építkezést nem tudnak előre tervezni, ezért taltl|takí a
jogalkotó azt, hogy amennyiben kapubejárót éńnt, a megfelelő visszalĺllítási kötelezettséget a
tulajdonos előírja. Miként Jakabff Tamás képviselő is látja, a határozati javaslat rendkívül
részletesen tartalmazza' milyen kopóľéteg, kötőréteg és hasonló visszaállítási ktĺtelezettség
kerül előírásľa.

Soós Gytirgy
További kérdés, hozzászőLtls nincs, a vitźlt Iezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzź!źlrdásźlt adja a

Nugy és Társa Mérnokiroda Bt. (cégjegyzékszám: 01 06 417710; székhely: 1028 Budapest,

Kisasszony u. 39.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerĺilet, Homok utca (hrsz.: 35096) 5.

szám aLatti telken tervezett tarsashiíz építési engedé|yezése a jelen eljárásban benyújtott terv
szeľinti _ Homok uÍca 7. számú ingatlan felőli teleklratáľon létesített _ útcsatlakozással
valisuljon meg. A Bizottság hozzźtjáruIását az alábbi feltételekkel és kikotésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzźtjáruIts a beruházőt (építtetőt) nem męntesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélýek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkeze|ói eS munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájáru\ást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi Irodájától előzetęsen meg kell kéľni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a beruhźu;őt (építtetőt) a Homok utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megszĹintetése kapcsán a jźrdaszegély és jáľda helyreáI|ítására, az új útcsat|akozás _

c s apadékví z ę|v ezetését bi zto sító - megfelelő minő ségĹĺ kialakításáľa :

_-
o a bontással érintett Homok utca útpálya burkolatát _.''"gély Éiepĺie' utźtn - az

alábbi rétegrenddel kell helyreáI|ítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kepóréteg

7 cm vtg, ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

20 cm rrtg. C8/1 0-32lF, stab1lizá'|t iŃa|ap

f0 cm vtg. fagyalló homokos kavics źryyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. a Homok utca gépkocsi kapubehajtőt _ a szegé|y kialakítását követően _ az a|ábbi

ľétegrenddel kell kiépíteni:
3 cm vtg. MAl l aszfa|t kopóréteg
20 cm vtg. C8/1 0-32lF stabili zá|t tĺa|ap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

Az e|végzett munkáka aberuhźľző (építtető) 5 év garanciátvźLlla|,

az engedéIyes kĺjteles a munkák (helyreállítrĺs) elkészültéről a ktjztenilet tulajdonosát

írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájźrulás csak aZ engeđéIyező szeľvek, szakhatóságok

e|őírásainak maradékÍalan betaľtasával, adöntés napjától számítottf évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29.

Soó,s Gytirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal aBizottság az alábbi határozatot

elfogadta:

d.
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849/2016. (VIII.Ż9.) sz. városgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĄáru|ását adja a
Nugy és Társa Mémökiroda Bt. (cégjegyzéksztlm: 01 06 4ĺ1710; székhely: 1028 Budapest,
Kisasszony u. 39.) kéľelmére, hogy a Budapest VIII. kerĺilet, Homok utca (hrsz.: 35096) 5.

szám a|atti telken tetvezett tźĺrsasház építési engedélyezése a jelen eljárásban benyújtott terv
szeľinti _ Homok utca 7. számú ingatlan felőli telekhatáron létesített _ útcsatlakozással
vaIósuljon meg. A Bizottság hozzájáruIasźń aza|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájétruIás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ęk beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a koztltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájtttu|ést a vonatkozó rendelet (|9/1,994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosz'tály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, .

c. kötelezi a beruhź.zőt (építtetőt) a Homok utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megszüntetése kapcsán a járdaszegély és jarda he|yreźilítását1 az új útcsatlakozźs -
c sap adékví z e|v ezetés ét bizto sitó _ me gfe lel ő minő s é gű ki alał<ítĺĺs aľa:

o a bontással érintett Homok utca útpálya burkolatát _ szegély kiépítés után _ az
a|ábbi rétegrenddel kell helyľeállítani szetkezeti ľétegenként20-20 cm átlapolással:

4 cmvtg. ACl l jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC1i jelri hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźt|ttĺta|ap
20 cm vtg. fagyaLló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Homok utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegéIy kialakít'ását követően - az a|ábbi
rétegrenddel kell kiépíteni:

3 cm vtg. MAll aszfalt kopóľéteg
20 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizźitiúa|ap
20 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

Az elvégzett munkákra aberuháző (építtető) 5 év garancíátvźLl|a|,

d. az engedélyes kĺĺteles a munkák (helyreállítrís) elkésziiltéről a köZterület fulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźýäru|ás csak aZ engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak rnaradéktalan betaľtasával, a döntés napjátólsziímított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016' augusztus 29.
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. 2. Józsefváľosi Gazdálkodási KőzpontZrt.. ElőteĘesztő: Farkas ors - vagyongazdáĺkodási igazgató
, (írásbeĺi előterjesztés)

l

i Soós György
.j lön tárgyalásra teszjavaslatot a 2.2. és 2.4. napirendi pontok tekintetében. Egyéb kĺilön1 tárgyalásra javaslatokat kér.

Komássy Akos
A 2.3. és 2.7 . napirendi pontokat kéri külĺĺn tárgyalni.

Soĺós Gyiiľgy
Ktilcjn tárgya|ásra vonatkozóan további javaslatok nincsenek, így a 2. blokkban maradt
napirendi pontok együttes vitájéLt megnyitja, |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatokat:

Napiľend 2.l. pontja:
jőv áhagy álsa (B udap est

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánIat
VIII. kerület, Auľĺóra

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|) Wzvájáru| a Ęudapest VIII. kerület, Auľóľ2 u. 

-szám 

alatti,
IE|,,.-i,25m2alaptertiletű,1szobás,komfoľtoskomfortfokozatu,akĺjzos
tulajdonbő| hozzáúartoző 497/10.000 eszmei hrĺnyaddal rendelkező lakásra határozat|an
idejűbéľletijogviszonybanáilóĽuérLo,részéretöľténőeladásiaján|at
kiküldéséhez aZ elkészĹilt foľgalffirtékbecslésbeĺr megállapított foľgalmi éÍték 50 %-
ával megegyező összegu, azaz3.300.000,- Ft vételár közlése ńelleĺ.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatśja
Hataľidő: 2016. augusztus 29.

2.) felkéri aJőzsęfvttosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt.-t ahatźnozat tr.) pontja szeľinti eladási
ajźnlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés a|áirásźra.

Felelős: Józsefuáros i GazdáIkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 20116. október 20.

Napirend 2.2. pontja, 

-magánszemély 

bérbevételi: kérelme
VIII. kerület, Koszoľrĺ u. 23. száim alatti ĺiľes, łinkormányzati tulajdonú,

a Budapest
nem lakás

cé|jára szolgáló h elyiség vonatkozásában

A napĺľend 2.2. pontjált kiiltin tárgya|űsra kikérték.

Napirend 2.3. pontja: A Red Loft Invest Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Nap u. l0. szám alatti íiľes, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szoIgáló helyiségre

A napirend2.3. pontját kĺilłin táľgyalásra kikéľúék.
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Napirend 2.4. pontja: Az Ahmed & Anita 2010 Kft. bérbevételi kéľelme a Budapi'.ł.
VIII. kerület, Népszínház u. 49. szátm alatti ĺires, łinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
céljára szolgálĺó helyiség bérbeadása vonatkozásában

A napirend 2.4. pontját küIiin táľgyalásra kikérték.

Napiľend 2.5. pontja, 

- 

magánszemély béľbevételi kéľetme a Budapest
VIII. kerület, Vajdahunyad u.23. szám a|atti üľes, iinkormányzati tulajdonű gépkocsi
beálló helyre

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáłjárul a Budapest VIII. keriilet, 3566gt0tBĺg he|Lyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 23. szám a|att talá|hatő, ĺisszesen 59 m2
alapterĹiletű, onkormányzati tvlrajđonú, udvari bejaĺatú, ftildszinti gépkoesi beállók közül
a G6. sorszámú gépkocsi beállo bérbeadásźlhozhatźrozatlan időre,.3O napos felmondási
hatáľidőkikĺĺtésével-)magánszemély(HB-73gl2O|.6.)résźére,gépjáľmű
tárolás cé|jźra,Ĺ4.625,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: f016. augusztus 29.

2.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.4 ahatźtrozat 1. pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkonnanyzattu|ajdonában álló nem
lakás céljára szolrgáiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjtnkozjegyzó előtt egyoldalri
kotelezettségvál lalási nyilatko zat a|źlirását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdalkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatźtridó: 2a16. október 3l.

Napiľend 2.6: pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Rigó u. 4. szám alatti épiilet
gázcsat|akozó v ezeték cseréj éľe

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Rigó u. 4. szźtm alatti épület gazcsatlakoző vezeték cseĘének
kivitelezésére vonatkozó, kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszeľzési eljĺáľĺĺst
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodrísi KözpontZrt'' vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő : 20I 6. augusztus 29.

2.) a beszerzési eljárás nyeľtesének a benyújtott ajźnlata atapjarl a CSAPVÍZ É)pítőipari
Szolgáltató Korláto|t Felelősségű Társaságot (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u.

a1
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9. II. emelet 5.; cégjegyzékszáma.. 01-09-900401; adőszÁma: 1,43588I8-f-42,
bankszámlaszttma: oTP Bank Nyrt. l1708001-20558952; képviseli: 7'.ombori Lász|ő
ügyvezető) nyilvánítja, az e|fogađott ajánlati áÍon, azaz 3.069.513'- Ft + AFA iisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt., vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20L6. augusztus 29.

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében
kösse meg a hatźxozat 2.) pontja alapjan a munkálatok elvégzésérę a határozat mel|ék\étét

képező vállalkozási szerződést a CSAPVIZ Epítőipari SzolgáItató Korlátolt
Felelősségű Társaságga|, a 2016. évi költségvetésben a 11602 címen a lakőházak
életveszély e|hárítására biztosított keret terhére'

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2016. augusztus 29.

Napirend 2.7. pontia: Lakás elidegenítésével kapcsoĘtos vételáľ és eladási ajánlat
jćnáhagyálsa (Buaaplst VIil. kerüIet, József-kiiľút- .

A napiľend f.7. pontjáłt kiiltin táľgyalásra kikérték.

Napiľend 2.8. pontja: Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonáb.an
áIló, Bérkocsis u.. 32. szám alatt található telek értékesítésének táľgyában kiírt pá|yázat

érvénytelenségének és eľedménytelenségének megállapítására

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32.

alapterületrĺ telek éľtékesítésérę kiírt
eredménýelennek nyilvánítj a

szám alatti, 34797 he|yrajzi sztlmu,773 ml
páIytnatot érvénytelennek és egyrittal

Fęlelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. augusztus 29.

2.) felkéri a Jőzsefyárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a soron kiĺvetkező képviselő-
testtileti Ĺilésre a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u.32. szźlm a|attĺ,3479I helyrajzi
számu,7T tÍł alapterületii telek éľtékesítésére vonatkozó előteťesztést készítse el.

Felelős: Józsefurĺrosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatója
Határidő: a Képviselő-testĹilet soron következó ülése

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazaÍta| a Bizottság az a|ttbbi

határ o zatokat elfo gadta :
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Napirend 2.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jóváhagyása (Budapest VIII. keľĺilet, AurĺĎľa 

". 

-

850/2016. (VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban toľtént a szavazds.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzutlru| a Budapest VIII. kerület, Auróra u.

-*sz.-u- 

z) m alapterutelu- I szo'as- K
szám a|atti,

alapterületű, 1 szobás, komfortos komfortfokozatu, a kĺizĺis
tulajdonbó| hozzátartoző 497ĺ|0.000 eszmei hányaddal rendelkező lakásra hatźĺozat|an
idejű bérleti joeviszonyban á||ő 

-r|ő 

,reszérę 
tcjrténő eladási ajĺĺnlat

kiktildéséh", uí elkésztĺlt forgalml ertekbecslesben megállapított forgalmi érték 50 %-
ával megegyezó osszegíi, azaz 3.300.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016. augusztus 29.

2.) felkéri a Jőzsefućtrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.:1 a hatźrozat' 1.) pontja szerinti đuoasi
aján|at kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés a|áirásźra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 20.

Napiľend2.5.pontja.ÜagánszeméIybéľbevételikérelmeaBudapest
VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám a|atti ĺires, łinkoľmányzati tulajdonú gépkocsí
beálló he|yľe

851120|'6. (VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ2 igen,0 nem, l tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') }nozzájárul a Budapest VIil, keľĺilet, 3566910ĺB19 he|yrĄzí számon nyilviíntartott, a
Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 23. szźtm a|att ta|á|hatő, összesen 59 m2

alapterületű' önkormányzati tu|ajdonú, udvaľi bejtlrat,ű, ÍfĺIdszinti gépkocsi beállók kĺ'zĺil
a G6. sorszámú gépkocsi beálló bérbeadĺĺsához hattrozatlan időre, 30 napos felmondĺási
határidó titoteseíe.lJmagánszeméty (HB-73 9 /20I 6.) résżérę, gépjármíí
tárolás cé\źtra, |4.6T,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodlási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 29.

2.) felkéri a Jőzsefyátosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1. pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáta szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.)
önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
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óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyzo előtt egyoldalú

köte 1 ezett S é gvál l al ási ny 1|atko zat a|ćir ás tń vállalj a a l eendő b érl ő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6' október 3l.

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rigó u. 4. szám alatti épiilet
gázcs atlak oző v ezeték cseľéj éľe

85fl20|'6. (VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

Qematikni bĺokkbąn tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerÍilet, Rigó u. 4. szźtm alatti éptilet gázcsatlakozó vezeték cseréjének

kivitelezésére vonatkozó, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást

érvényesnek és eređrnényesnek nyilvánítja; :

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZtt.,vagyongazdátkodási igazgatő

Határidő: 2016. augusztus 29.

f') a beszerzési eljárás nyertesének a benyújtott ajánlata a|apján a CsAPv? Építőipaľi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségíĺ Táľsaságot (székhely: 1081 Budapest, gi55 J$zsef u.

9. II. emelet 5.; cégtregyzékszáma: 0l-09-90040i; ađőszáma: |43588t8-2-4f;
bankszámlasztlma: oTP Bank Nyrt. 11708001-20558952; képviseli: T.ombori LászIó
tigyvezető) nyilvánítja, az elfogadott ajrínlati árom, azaz 3.069.513'- Ft + AFA tisszegen.

Felelős: Jőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZtt.,vagyongazđálkodási igazgató

Határidő: f0I6. augusztus 29.

3.) felkéri a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében

kösse meg a hatźrozat}.) pontja a|apjáĺa munkálatok elvégzésére ahatáĺoiĺat mellékletét

képező vállalkozĺĺsi szerződést a CsAPvÍZ Epítőipari Szolgáltatĺí Korlátolt
Felelősségű Társaságga|., a 2016. évi költségvetésben a II6a2 címen a |akőházak

életveszély elhárítiására bizto sított keret teľhére

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási igazgatő

Határidő: 20|6. augusztus 29.

A 85ft20|6. (vilI.29.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. sz; melléklete
tartalmazza.
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Napirend 2.8. pontja: Javaslat a Budapest Jĺózsefvárosi Ônkormányzat tulajdonában
álló, Béľkocsis u. 32. szám alatt találhatĺĺ telek értékesítésének tárgyában kiírt pá,Jyá.zat
érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapításáľa

853ĺ20|6. (VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkbąn tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1') a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis u. 32. szám a|atti,3479I he|yrajzi számű,,7T #
alapterületű telek értékesítésére kiíľt pá|yázatot érvénýelennek és egyuttal
eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpontZrt' vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20 1 6. augu sńus 29.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a Soron kcivetkező képviselő-
testĺileti ülésre a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 32. szźlm a|atti,3479I helyrajzi
sztlmú,773 mf alapterületű télek értékesítésére vonatkozó előterjesztést készítse el.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testület soron kĺivetkező ülése

Napirend 2.f. pontja, f]-magánszemély béľbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keľület, Koszorlí_u. 23. szám a|atti ĺiľes, iinkormányzatí tulajdonrĺ, nem lakás
cétjára szolgáló helyiség vonatkozásában

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nem érti a dolgot. Alaposan leírták az előteľjesztésben, hogy nevezett állampolgár
pr őbá|kozĹk immár többedik raktáľhelyiség igénybevételével.

Soós Gytiľgy
Elég sok bútora |ehet, az utóbbi időben haľom helyiséget szeretett volna kibérelni.

ĺomássy Ákos
Alláspontja szerint a ki nern mondott vélelmezést érdemes volna megfogalmazni.
Megkockaztatja, esetleg nem arról van-e szó, hogy nem raktĺĺľ cé|jźra kivánja használni a
bérbe venni szándékozott ingatlanokat,vagy valószínűleg egyszeÍTe csak egyet. Ennéljobban
Iehetne foglalkozni a problémával, mert úgy ttĺnik, hogy fennáll, hisz folyamatosan visszatéľ a
kére|mezo, mintha raktárból raktárba szeretne ktĺltözni. Nem éľti, de reméli, hogy nem lesz
még további hĺĺrom ľaktárhelyiség-bérbevételi kérelme a szóban forgó ügyfélnek.
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Soós Gyiirgy
Konstansan nem szokott a Bizottság effélét támogatni, így jelen előterjesztést sem tudjrĺk
támogatni. További kérđés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavaztsra bocsátja az a|ábbi
hatttr o zati j av as I ato t :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) ho?zźtjáru| a Budapest VIII. kertilet, Koszoľú u. 23. szám alatti, 35267/0lN6 I.rsz.-$ |v
m, a|apterületrĺ, tiľes, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, ft)ldszinti, nem lakás
céIjára szolgáló helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő
kikotéséve| 

-magánszem 

é|y részére raktározás cé|jáĺa I 4.200,- Ft/hó +

ÁF e b orl etitT6ffi i? s kül ö nszo l gá|tatási díj ak ö ss ze gen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺĺridő: f0I6. augusztus 29.

2.) felkéri aJőzsefvtrosi Gazdálkodási KözpontZrt'-tahatźrozat.1.) pontja szerinti bérleti
szeĺzóďés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 1'4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyzó előtt egyoldalú
kotelezettsé gvállalási nyi latkozat aláír ásźt v źi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodasiígazgatőja
Hataridő: 20|6. október 3l.

Soĺís Gyłirgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 10 nem, 3 tartózkod ás szavazatta| a Bizottság a határozati
j avaslatot elutasította

854/f016. (VIII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 10 nem,3 tartĺizkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźnozati javaslaÍot

nem foeadja el:

I.) hozzájárul a Budapest VIII. kerĺilet, Koszorti u. 23. szdm alatti, 35267/0/A/6 hrsz.-ú, ]7
m, alapterületij, üres, önkormányzatt tulajdonú, utcąi bejáratú, föIdszinti, nem lakńs
céljára szoĺgáló fulyiség bĺlrbeadásóhoz határozątlan időre, 30 napos felmondósi idő
KlK0tesevet-,,,u8uľtJzeľľreLvreszereruIí!urUzuĎ'CeUuru!+.zUU,-ľt/ľrUT
ÁFA bé,I,ti díj + Irozĺizemi ěs külĺjnszolgáltatási díjak Ósszegen.

2.) felkéri a Józsefvárost Gazdálkodási Kozpont Zrt--t a határozat I.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkatésére, amelynekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában ólló nem

lakns céIjára szolgáló helyiségek bérbeadłźsának feĺtételeiről szóló 35/20]3. (VI.20.)

önkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése alapjón 3 havi béľleti díjnak megfelelő
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óvadĺźk megfizetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapján kazjeg1lző előtt egyoĺdalĺl
ko t e ĺ e z e t t s é gv ál I al ás i ny i I at ko zat aláír á's át v állalj a a ĺ e endő b érIő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktĺzpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. augusztus 29.

Napirend 2.3. pontja: A Red Loft Invest Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľiilet, Nap u. 10. szám alatti iires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségľe

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tudomása szęrint Ugyanaz aberuhtlző szándékoz1k bérelni ebben a konstľukcióban a Nap u.

I0. szám alatti épüĺět pincehelyiségét, aki a tetejére épít két emeletet. Úgy trĺnik, mintha
eléggé rnegállt volna a munka, márpedig egy nyitott társasháztető biztosan nem bírja jól a

telet. Kérdése egyfelől, hogy valóban ugyanarľól a befektetőről van-e szó, másrészt van-ę

bármifele fennakadás ugyanęzen épület tetején zĄlrő épitkezéssel kapcsolatban. Tućlja, hogy'

ez csupán közvetetten kötődik a pincehelyiség bérbevéte\éhez, de azért mégiscsak van ktlze

hozzá.

Soós Gyöľgy
Válaszadásra megadj a a szőt az előterjesztőnek.

Faľkas oľs
Jelen előterjesztés keretében nem tud válaszolni a kérdés első felére, hisz nyilván a

bérbevételi kéľęlmét vizsgáltfü. Volt egyébként korábban több, nemcsak helyiségre

vonatkozó béľbevételi kérelme, az épületen belül lakást is szeretett volna bérelni, ebbol

kifolyólag fe|téte|ezi, hogy ugyanarról a befektetőről van szó. Hogy miért akadtak el a
munkálatok, azt nem tudja. Egy biztos, a helyiségre vonatkozó bérbevételi kérelme megfelelt

a rendeletben foglalt előírásoknak, ily módon támogatasra javasolják.

Soĺós Gyłirgy
További kérdés, hozzászőIás nincs, a vitát |ezérja. Szavazásta bocsátja az alźtbbi hatáĺozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáljálrul a Budapest VIII. keriilet, Nap u. |0. sztrn aIatti,3562410/N|hrsz.-ű, |46
m2 alapterületű, utcai bejaľatú, pinceszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásĺához

hattrozat|an időre, 30 napos felmondási' haüĺridővel a Red Loft Invest Kft. részére

raktározás cé|jára 35.700,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közĹizemi és ktilönszolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo ú Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 201^6. augusztus 29.
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2.) hozzájáru| a Red Loft Invest Kft.-ve| történő megállapodás megkotéséhez az 1.) pont

szerinti helyiség tekintetében a bérbeadóra tartoző felújítási munkák (felvonulás,

deponálás, anyag, sitt konténeres szállítás, vakolat leverés, aljzatbeton készítése, sztrítő
vakolat készítése' vakolat javítás) bérleti díjba 36 hónap alatt tĺjrténő bérbeszámításhoz

bruttó 999.808,- Ft, azaz (787.f50,- Ft' + fI2.558,- Ft AFA) összegben. Az elszámolás

felĹétele, hogy a béľl.5 a lnegállapodás nregkötését kĺjvető 6 hónapon belül a közművek

tlta|akítását és felújítását érintő tervdokumentációkat benyújtsa, a felújítási munkákat

e|végezze, és azok a benyújtott számláka|apján leigazolásra kerüljenek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdźt|kodásiigazgatőja
Határidő: 20T6. augusztus 29.

3.) hozzájáru| ahatározat 2.) pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdźt|kodźtsiigazgatőja
Határidő: f0I6. augusztus 29.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt.-Í.a.határozat l.) pontja szeľinti bérleti

szerzőďés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás géljaľa szoIgá|ő helyiségek béĺbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI.2o.)

onkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo elott egyoldalú

kĺjtelezęttsé gvállal ási ny i latkozat a|ćtír źsźtt vál l alj a a leendő bérlő.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatőja
Határidő: 2016' október 31.

5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodźlsi Kozpont Zrt.-t a hatfuozat 2.) pontja szerinti

megállapodás megkötésére.

Fęlelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiígazgatőja
Hataridő: 2016. október 3 1.

Sorís György
Megállapítja, hogy 12 ígen,0 nem, l tartóZkodás szavazatta| aBizottság az alábbi határozatot

elfogadta:

855lf016. (VuI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlil. keľiilet, Nap u. t0. szám a|atĺi,356f4l0lUl bĺsz.-ű,146
m2 alapterületű' utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásźłloz

hatátozat\an időre, 30 napos felmondási határidővel a Red Loft Invest Kft. részére

raktározás cé|jára 35.700,- Ft/hó + ÁFA bérteti díj + közi:ľ;emi és különszolgáltatási

díjak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodĺĺsiigazgatőja
HaÍáridő: f0|6. augusztus 29.
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2.) hozzíjárul a Red Loft Invest Kft.-vel tĺjrténő megállapodás megkötéséhez az I.) pont
szerinti helyiség tekintetében a bérbeadőra tarÍoző felújítási munklák (felvonulás,
deponálás, anyag, sitt konténeręs szállítás, vakolat leverés, aljzatbeton készítése' szárítő
vakolat készítése, vakolat javítás) bérleti díjba 36 hónap alatt történő bérbeszámításhoz
bruttó 999.808'- Í"t, azaz (787.250,- bt + f12.558,- Ft AFA) tĺsszegben. Az elszámolás
feltétele, hogy a bérlő a megállapodás megkĺĺtését követő 6 hónapon belül a kĺjzmrĺvek
átalakítását és felújítását érintő tervdokumentációkat benyújtsa, a felújítási munkákat
e|végezze, és azok a benyújtottszám|ák alapjłín |eigazo|ásra kerüljenek.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. augusztus 29'

3.) hozzájárul ahatározat 2.) pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. augusztus 29.

4.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t ahatározatl.) pontja szeľinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkorrnányzat tulajđonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásrának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő

. óvadék megfizetését' valamint a |]. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalťl
kotelezettsé gvállal ási ny1|atko zat a|źńr ását vállalj a a l eendő bérl ő.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. v,agyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. október 3 1.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá'lkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti
megáIlapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ'Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. októbeľ 31.

Napiľend 2.4. pontja: Az Ahmed & Anita 2010 Kft. béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. keľiilet, Népszínház u. 49. szám a|atti ĺiľes, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás
cé|jára szolgá|ĺí h elyis ég bérbea d ása vo natkozásában

Soós Gytirgy
A vitát megnyida, majd eloljáróban elmondja, hogy a szóban forgó cég már ismert a Bizottság
előtt. Kéľdések, hozzászólások hiányźhan a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az althbi
hatźx o zati j ava s l atot :

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul h,1^ a Budapest VIII. kertilet, Népszínhźn u. 49. szám a|atti,35|ul0lĘ7
hľsz.-ú, 59 m" alapteľületű, üres, ĺĺnkormányzati tulajdonú, utcai bejárafu, ftjldszint +

pince, nem lakás cél.jźra szo|gá|ő helyiség bérbeadásához,határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével az Ahmed & Anita 2010 Kft. (székhely: 1108 Budapest,
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G őzmozdony u. 2. 9. em. 3 8. ; cégj eg y zékszźtm: 0 I -Og -g9 5265 ; adőszám: 227 O0 667 -2-42;
képviseli: Al Nabhan Trad önálló képviseletľe jogosult ügyvezető) részére kereskedelmi
tevékenység (izIet, cipő és táska értékesítés) céIjćra,40.000,- Fťhó + AFA béĺleti díj +
közüzemi és kĹilönszolgáltatási díj ak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpĺlĺLZrt. vagyollgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. augusztus 29.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kertilet, Népszínház u. 49. szźrn a|aťti, 35101/0lNJ bĺsz'-íl,
59 m" alapterüIetű, ĺires, ĺĺnkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszint * pince, nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához, határozatlan időre, 30 napos felmondási
idő kikötésével az Ahmed & Anita 2010 Kft. (székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u.

f. 9. ęm. 38.; cégjegyzékszám: 0I-09-995f65; adőszám: 22700667-2-42; képviseli: Al
Nabhan Trad ĺjnálló képviseletre jogosult ügyvezető) részéte kereskedelmi tevékenység
(üzlet, cipő és táska éľtékesítés) cé|jára,66.667,- Fťhó + ÁFa. berleti díj + közüzemi és

kĹilönszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 29.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gäzdálkodási Központ Zrt.-t ahatározatž.) fontja szerinti bérleti
szeruő.ďés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f0I3. (VI.20.)
cĺnkormányzati rendelet |7. $ (4) bekezdésę a|apjtn kozjegyző előtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|ělirását, valamint a rendelet l4. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hataľidő: 2016. október 31.

Soĺís Gytĺľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 9 nem, 4 tatőzkodás szavazattal a Bizottsźą ahatfuozati javaslatot

elutasította.

8561201,6.(WII.29.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi BŁottság határozata
(0 igen, 9 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az atábbi haÍározatijavaslatot
nem foeadia el:

l.) nem járuĺ hozzá a Budapest VIII. kerüIet, Népszínház u. 49. szám aĺatti, 35]0]/0/A/7
hrsz.-ú, 59 ma alapterületű, üres, Ônkormányzati tulajdonú, utcąi bejáratú, földszint +

ptnce, nem lakas céIjára szolgáIó helyiség bérbeadásához' hatórozatlan időre, 30 napos

felmondási idő kikÓtésével az Ahmed & Antta 2010 Kft. (székheľy: lI08 Budapest,

Gőzmozdony u. 2. 9. em. 38.; cégjegyz,źIrszám. 0I-09-995265; adószám: 22700667-2-42,.

k,źpviseli: Al Nabhan Trad análló képviseletre jogosult ügnezető) részére kereskedelmi
tev.źkenys,ág (üzlet, cipő és táskn értékesítés) céljára, 40.000,- Ft/hó + AFA bérleti díi +
kö züz emi é s küĺö ns zo l gĺźl tatás i díj ak o s s z e ge n.
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2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerüIet, Népszínhóz u. 49. szám alatti, 35I0]/0/A/7 hrsz.-ú,

59 m, alapterületii, üres, onkornlányzati tulajdoru), utcai bejáratú, foldszint ł pince, nem

lakás céljáľa szolgáló helytség bérbeadásához, határozatlan időre, j0 napos felmondási
idő kikaĺésével az Ahmed & Anita 20I0 KÍt. (székhely: l I08 Budapest, Gőzmozdony u. 2.

9. enx. 38.,. cégjeglzéĺrszám: 0]-09-995265; adószám: 22700667-2-42; képviseli: Al
Nabhan Trad análĺó képviseletre .jogosult ügłvezető) részére kereskedelmi tevékenység
(tizlet, cipő és rciską értákesíĺáý cátjĺirĺl, 66 667,- Ft/h'ĺi + Ápl hérl.eti dlj + kozazemi és

kula ns zo lgákatási díj ak o s sze ge n.

3.) felkért a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határolzat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés rnegkatésére, amelynekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céĺjdra szoĺgáIó helyiségek bérbeadásónak feltételeirőI szóló 35/20]3. (VI.20.)

önkormányzati rendelet 17. $ (4) beĺ<Bzdése aĺapján kozjeg1,,ző előtt egyoldalú
kötelezettségvdllalási nyilatkozat aIáĺrásá4 valąmint a rendelet 14. s Q) bekezdése

szerint 3 havi bérleti díjnak megfeĺelő óvadék megfizetését vóĺIalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. augusztus 29.

Napirend 2.7. pontja: Lakás elidegenĺtésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jőváthagyátsa(BudapestVI[.keľiilet,ĺá",.il.tiitnG

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja, megadja aszótKomássy Ákos képvisęlőnęk.

Komássy Ákos
Természetesen nęm kívánja azt javasolni, hogy a 30 éve a lakásban lakó hĺilgy - a volt béľlő-

Ieźtnya, jelenlegi bérlő - lakásvásáľlását ne hagyja jővá a Bizottság. Pusztán arra szeretné

felhívni a figyelmet, hogy számos ehhez hasonló értékesítési előteľjesĺésnél a készítők
alaposan ,,meghivatkoz',.ák,,, mennyire nem éľi meg az onkormányzatĺak megőrizni az adott

tulajdonát, merthogy milyen kicsi a tulajdoni hźnyada a tźrsashźtzban. Itt speciel 70 % az
ĺĺnkormányzati tulajdon artlnya, nem tudja, mérlegelték-e ezt a szempontot az e|őterjesztés

készítésekor. Ettől fiiggetlenül nem javasolja, hogy a Bizottsttg ne szavazz?Í meg egy

évtizedek óta ott lakó béľlő lakásvásarlási kérelmét, csak nem tudja, érdemes-e egy 70 %o-barl

önkormĺínyzati tulajdonú, lényegében szinte bérhźnat lakásonként eladogatni.

Soós Gyiirgy
További kérdés, hozzésző|ás nincs, a vitát |ezźtrja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.1nozzajaruiazingarian-nviivantanasban-hYiyrajziszámonn;viivarlĺanorĺ.
teľmészetbenaBudapestVIII.l.".ĺit.t,szźĺna|atti,97
m2 alapterüIelu,f szobás, komfortos komfoľtfokozatú,ffitulajdonból hozzźttartoző
667110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan határozat|an idejű bérleti
jogviszonyban allo J ae,lo tészére tĺiľténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33l2otI (Tlr.l5.)__öil<ormtnyzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében,
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komfoľtos komfortfokozatu lakás értékęsítésére meghatározottak szeriÍtt, aZ elkésztilt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éfték 50 %o-áva| megegyező cisszegű,
azaz I6.850.000,- Ft vételar kcĺzlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZ:ľt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. augusztus 29.

2.) felkéri a Jőzsęfvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti ęladási
ajźn|at kikĺildéséľe, valamint az ađásvételi szerződés a|áirására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźl|kodási KözpontZrt. vagyon1azdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 30.

Soĺis Gytiľgy
Megállapítja, hogy 1l igen, 0 nem, 2tartőzkodás szavazattal a Bizottságaz alábbi határozatot
elfogadta:

857/20:16.(VIII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts átghatározata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

természetben a Budapest VIII. keľii|et, József ktirút
nyilvántartott,
szźm alatti.97

m2alapterü|ętu,fszobás,komfortoskomfortfokozatú,ffi|hozzátartoző
661l10.000 tulaidoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan hatćlrozatlan ideiű béľleti
jogviszonyban álló béľlő tészérę történő eladási ajánlat
kiküldéséhez, a 33lfiB.lVaTíl-onkormĺĺn-yzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében,
komfortos komfortfokozatu lakás értékesítésére meghatározottak szeľint, az elkészült
foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 oÁ-áva| megegyezo összegű,
azaz 16.850.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZtt'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2016. auguszťus 29.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat 1.) pontja szerinti eladĺĺsi
ajźnlatkikiildésére,valamintazadásvéte|iszerzóđésa|áírására.

Felelős: Józsefulíľos i Gazdá|kodási Közpo nt'Zrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 30.

3. Egyéb előterjesztések
(ír ás b eli előterj esztés)

Soĺĺs Gytirgy
KüIön tárgyaljaaBizottsźry a 3. blokk napirendi pontjait, mivel erre javaslat érkezik.
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Napirend 3.1. pontja: Javaslat Coľvin Sétány ktizmű és kiizteľület pľogram
megvalósításával kapcsolatos döntésekľe
Eĺőterjesztő: dr. Galambos Eszter - a GazdóIkodási Ügyosztáĺy vezetője

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Boľsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Az onkormányzat írta ki ań' abeszerzést, ami 

''Ilem 
jött cĺssze'', és a JGK-nak kiszervezésre

kerĹilt a feladat. Jól gondolja.e, hogy a JGK nem saját erőforrásán belül fogja a komplett
projektet lebonyolítani, hanem ő írja ki a kĺjzbeszerzést?

Soós Gyiirgy
Válaszadásra megadja a szőt az aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
A váIasz: igen, Borsos Gábor képviselő jól érti.

Soĺ5s Gyłirgy .
Megadja a szőtBorsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gáboľ
Megköszöni a megerősítést. ť<ĺvetkező kérdése az indoka vonatkozik. Ha nem jött. össze az
onkormanyzat keretén belül, miéľt nem lehet újból megfutni ugyanazt a kort? Illetőleg, ha
ugyanaztvégzi a JGK, mitőI remélik, hogy ő sikeľrel fog jámi?

Soós Gytiľgy
Válaszadásra megadja a szőt az aljegyzőnek.

Dr.M.észár Erika
Borsos Gábor képviselő biztosan emlékszik rá, hogy a Corvín kcizterĹileti felújítást három
ütemben fogja megvalósítani az onkormányzat, ezt szerződésében vál\a|ta. A II. és III. ütem
tekintetében már dĺjntött a Bizottság arról, hogy a JGK Zrt. bonyolítĺásában történik a
kivitelezés beszeľzése. Tekintette| arua, hogy az I. ütem nem volt sikeres, abszolúte
célszerúnek látszik, hogy a teljes közterületi projektet a JGK ZÍt. bonyolítsa, ezéĺt szi|etett
jelen előteľjesáés.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gáboľ
Más téma, de kapcsolódikaz előterjesĺéshez. A kiírás a|apjźn láthatóan továbbra is az aszfa|t
és a térkő lesz preferá|t a beszerzések tekintetében. Van-e arra mód, akár ennél a
beruházásnźú, vagy a későbbiek esetében, hogy ne csak az aszfa|t és a térkő, hanem minden
egyéb olyan vízáteresztő burkolat is kertiljön kiírásra, arrń igazából a széIsőséges időjárással
sújtott városok esetében már használatos? Nem lenne kisebb źlrvíz extrém csapadék
következtében, ami Józsefuĺĺrosban is elő szokott fordulni. olyan típusťl burkolóanyagot
kezdenek alkalmazni nagyviĺrosokban, amely kivédi, illetve kezel'i az i|yen extrém időjáľási
viszonyokat' a térkő mźlr kezđ kikopni ebből a szempontból. Van-e lehetőség módosítani,



hogy az efféle fenĺrtaľtható, kornyezetbaľát burkolóanyagok is keľüljenek kiírásľa a
közbeszerzési eljárás során, ne csak a hagyományos térkő?

Soós György
Válaszadásra megadja a szőt a Rév8 Zrt. vezéngazgatőjźnak.

Annus Yiktoľ
A műszaki tartalom a szęrződés részét képezi - beleértve a térburkoló elemeket, ami
kozérdekű felajánlrás -, annak a kicsérélésére jelen esetben nincs mód. Egyébként teljes
pályaszerkezet cserét és közmű felújítást is magában foglal, tehát a vize|vezetést ilyen
értelemben a jelen kĺĺrülményeknek megfelelően vizsgá|ták meg és tervezték, bízik abban,

hogy ezzeI nem lesz pľobléma, de a későbbiekben persze lehet vizsgá|ni ezeket a tervezés
során, ennek semmi akadá|ya.

Soós Gyłirgy
További kérdés, hozzásző|áS nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi bizottság úgy d<int, hogy
-a

1. megbízza a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ.]t a Corvin Sétány kozterĹileti
projektelemei megvalósítása során a Bókay János utca, a Práteľ utca és a Szigony utcát

érintő valamennyi felújítási munkálalteljes könĺ kivitelezésének lebonyolításával.

Felelő s : Józsefu arosi Gazdálkod ási Ko zp ont Zrt".

Határidő: 2016. augusztus 29.

2. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képezo megbízási szerzódés a|áírásfua.

Felelős: polgarmester
Határidő: 2016. aususztus 29.

Soó's Gyöľgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 1 nem, 3 tartőzkodźs szavazattal a Bizottság az a|źlbbi határozatot
elfogadta:

8581201'6. (WII.29.) sz. Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodlĺsi és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy

1. megbízza a Józsefulĺrosi Gazdálkodĺási Kĺĺzpont Zrt.-t a Coľvin Sétany közterületi
projektelemei megvalósítasa során a Bókay János utca, a Práter utca és a Szigony utcát

érintő valamennyi felújítási munkálat teljes köni kivitelezésének lebonyolítasával.

Felelős : Józsefuarosi Gazdálkod ási Kozpofi Zrt.
Határidő: f0I6. augusztus 29.
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f. felkéľi a polgármestert a haÍ.ározatmellékletét képező megbízási szęrzód,és a|áirtsfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 29.

A 858/2016. (vilI.zg.) sz. VPB |latározat metlékletét a jegyzőktinW f. sz. melléIĺIete
tartalmazza.

Napiľend 3.2. pontja: Javaslat a Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatos
tulaj do nosi diintések meghozatalár a
Eĺőterj e s ztő : Fernezelyi Ger gely D LA - fő építész

Sorís Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomĺĺssy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jól éľti, augusztus 31-e a kiegészítesi, pótlási határidő. Hogyan számítjźLk,lesz még ebbol a
tél tieállta e\őtt a Szeszgyár utca folytätasának megnyitása , vagy ezt már feladtak?

Soós Gyłiľgy
Yá|aszadźsra megadja a szőt a Varosépítészeti Iroda vezetőjének.

Iványi Gyiingyvér
A hiánypótlást kiíró kcizlekedési hatóságnak az engedélyezésre 60 napja van. Azelőterjesztés
azértkeru|t most a Bizottság eIé, hogy arní az onkormányzat feladata, a tulajdonosi, majd a
kozutkezelói hozztljárulás kiadása, azt a ľészükľől teljesíteni tudják. A mellékletből látszik,
hogy még mennyi minden egyeztetési kĺjtelezettséget írt elő a hatóság a tervezőn ek, az
építtetőnek, ľernélhetőleg 60 napon belül azért meg fogia kapni az engedéIyt. De mivel az már
októbeľ vége lesz, nem valószín{ hogy az idén elkezdi az tĺépítést' tekintette| az idóiárási
vi szonyokra. Reményeik szerint j övőre megépül.

Soĺós György
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás

+ hatźlrozati javaslat 2. pontja kimondja äń, hogy a forgalomba helyezés után az
onkormányzat uzemeltetésre átveszi ezt a szakasa. Nem tudja, ezt az átvétěIt határozatban
meg kell-e előlegezniük, mert éľtelemszeľűen akkoľ fogják átvenni, ha az onko rmányzat á|ta|
szabott valamennyi feltétel teljesül. Valahogy úgy kellene megfoga!'mazni, hogy abban az
esetben veszik źlt,ha megfelelő minőségben készĺil el.

Soós Gyiiľgy
Yá|aszadásra megadja a szőt a Váľosépítészeti Iroda vezetőjének.

Iványi Gyting1véľ
Ea minden egyes útfelújításná| e|o szoktfü írni. Amikor az onkormányzat készitteti e| az
utat, azaz ő szerzi be adott esetben akivlte|ezot, akkor is tarta|mązza ahatározat ęzt akitételt.
Tehát teľmészetes' hogy kizárő]'ag a megfelelő minőségű utat veszik át.
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Soós Gytirgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs' a vitát lezárja. Szavazásra i.l(.;ĺ'.,,'..,.' ::' .. '.'.' j::l..' ' .

javaslatot:

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l. tulajdonosi hozzájtru|ásźlt adja a Budapest vlil. keľület, Szes..-'i|-.''. i,ĺ,...i :.: :

(35904/2)) Visi Imre utca ftľsz.: (35945)) és Kőris utca (hľsz.: (3596l ) l j '. , .'.l-j ĺ]-ll-']'ll:l:..i-

valamint a kapcsolódó útcsatlakozások megépítéséhez a határoz'al' il;ĺ:)l.:l'' j..,i..1t ]'.'l':: (

tervek szerint a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és Łasznosító Kr...-lrciĺ l.:.'- .,'..':j.. '. .

Budapest, Ipari park utca 9.; cégsegyzékszáma.. Cg. 01-09-8 6500f' adószal;:ĺ': ] .jl,.- .ll. :

2-4I;képviseli: GöncziImre tigyvezeto, a továbbiakban: beruháző (épi,,ĺcĺ(.')) ĺl;' ;:].: :,
feltételekkel és kikötésekkel:

a. a bęnlháző (építtető) vállalja, hogy a tulajdonát képezó, 3590413 ircIyrajzi :. '.

telken felépítendő épiilet elkészültéig a Szeszgyár utca érintett szakaszán t\,,:

idei glenes kozvl|źryitźlst kiépíti,

b. *beruháző (építtető) vźĺ||alja,hogf az úttest teherbírása a tervek szeĺinti 7,5 t-s lcs'z.'

c. jelen tulajdonosi hozzájáĺulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építésliĺ::,'

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engeĺ1élyek beszeľzése alól,

d. a beruhtzőnak (építtetőnek) a koziĺkezelői és munkakezdési .... 'i..'.:.' '

hozzájźĺruIást a vonatkoző közutak igazgaÍtsáróI szóló |9/1994. (V.3I.) i(Il\ll,ll
rendelet szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerülęt
Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Épíťésügyi Iľodájától előzetesen meg I<<:ili

kérni' és az abbarl foglaltakat nraradéktalanul be kell tartania,

e. kötelezi a kivitelezőt a tervben szeľeplő jźlrda- és útszakasz ę|őírt rétegŕencĺbcĺ .'..
méľetben, teljes szélességében megfelelő minőségben történő elkészítésćľe^ :,: ']] ' -.

beruhźző és kivitelező kĺjzĺisen 5 év garanciźLtvźr||a|,

f. azengeđé|ykoteles munkák ęlkészültéľől aközterület tulaiĺi ]lll...',li í. . ..il ... ; .

kell,

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező rzĺ:l..''.:iĺ. '. l.'jl;ll.,:-;:'.' ,,

előírásainak maradéktalan betartásával, a dcĺntés napjátóI S:,'.r ..'1.: .. i ..: .]]' '.:'^l ' ' .

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. augusztus 29.

2. a Budapest VIII. kerĺilet, Szeszgyár utca (hĺsz.: (3590ĺł,ĺ?,. .'''....i 'l...,.. ili.t':; i]:.-.
(35945))ésKőrisutca(ľľsz.:(35961))kozöttiszakaszát';:l-;]l,.'l..]..:..::.;''.'l.;l'-i...'-'''
után üzemeltetésľe átv eszi.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. augusztus 29.



Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 1 l igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal a Bizotts ás, az a|ábbi határozatot
elfogadta:

859ĺf016. (VilI.29.) sz. Városgazdá|kod,ási és Pénzügyi Bizgttsághatározata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkod'ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. tulajdonosi hozzájáru|źsát adja a Budapest VIII. keľület, Szeszgyár utca (hľsz.:
(35904/2)) Visi Imre utca (hĺsz.: (35945)) és Kőris utca (hĺsz.: (3596l) kozotti szakasza,
valamint a kapcsolódó útcsatlakozások megépítéséhez a hatátozat mellékletét képező
tervek szerint a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft.-nek (székhelye: |044
Budapest, Ipari park utca 9.; cégsegyzékszćlma: Cg. 01-09-865002; adőszáma |3625823-
2-4I; képviseli: Gĺĺnczi Imre igyvezető, a továbbiakban: beruháző (épittető)) az aĘábbi
feltételekkel és kikotésekkel :--

;
a. a beruhazó (építtető) vá||a|ja' hogy a tulajdonát képezo, 359O4l3 helyrajzi sztlmu

telken felépítendő épület elkésztiltéig a Szeszgyir utca érintett szakaszán az
i dei g l enes kil zv 1|ágítttst kiépíti'

b. aberuháző (építtető) vállalja, hogy az úttest teherbírása a tervek szerinti 7 ,5 t-s |esz,

c. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĺikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

d. a beruházőnak (építtetőnek) a köztĺkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|źtst a vonatkozó kozutak igazgatásáľól szóló 19l|994. (V.31.) KHVM
ľendelet szerinti mellékletek csatoliísával a Budapest Fővaros VIII. kenilet
Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosaály Építésiigyi Irođájától előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartania,

e. k<jtelezi a kivitelezőt a tervben szereplő járda- és útszakasz e|őírt rétegrendben és
méretben, teljes szélességében megfelelő rninőségben történő elkészítésére, melyre a
b:eruháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźLIIa|,

Ĺ az engeđé|yköteles munkiĺk elkészültéről a kciaerulet tulajdonosát írásban értesíteni
kell.

g. jelen tulajdonosi hozzźtjaru|as csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maľadéktalan betaľtasávď, a döntés napjától számított l évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatláridő: 2016. augusztus 29.
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2. a Budapest VIII. kerület' Szeszgyáľ utca (hĺsz.: (35904lf)) Visi Imre utca (hrsz.:
(35945)) és Kőris utca (hľsz.: (3596i)) közotti szakaszát annak foľgalomba helyezése
után üzemeltetésre źÍv eszi.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20T6. augusztus 29.

A 85912016. (v[I.29.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. mellélďete
tartalmazza.

Soós Gyłiľgy
ZtLrtn|ést. ľendel el.

4. Zárt iilés keretében táľgyalandĺĺ előterjesztések
(ír ás b e l i e l őt erj e s zt é s)

Napirend 4.1. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Rákóczi í,, 

-}számú

ingatlanra vonatkozó elő*ásáľlási jogról való lemondás = ZART ULES
Előterjesztő: dr. Gaĺambos Eszter - a Gazdálkodási Ugyosztóĺy vezetője

A napirend tttrgyalltsg aźrt iilés keretében történt az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tlűrgyallísa sordn elhangzottakat és a meghozott 860/2016: (WII.29.) sz. WB

Itatdrozatot a ztźrt iilésrdl késziilt jegyzőkiin1lv tartalmazza.

Soós Gytiľgy
lsmételten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kérdések feltételére.

Jakabfy Tamás
Az o|aszországi floldrengéssel kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy az onkormányzat o|asz
testvérvárosát éľintette.e ez a természeti katasztrőfa valamilyen mértékben.

Soós Gyiirgy
Yá|aszadásra megadja a szőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
Amint a híradásokban láthatták, ľendkívül súlyos tragédia tcirtént o|aszországban az elmúlt
héten, sajnos nagyon sokan meghaltak. Kb. 100 km-re helyezkedik el Pescina a ťoldrengés

epicentrumától. Csütörtcĺkön elektľonikus levelezést folytattak az ottani varosvezetéssel,
pénteken pedig telefonon is beszéltek. Szerencsére mindenki jól van, sem emberi életben, sem
anyagiakban kar nem keletkezett a ftldrengés soľán, de fel kell készülni azutőrengésekĺe. Ezt
meg is tették, mozgósítottfü a polgári védelmet, illetve folyamatosan segítséget nyújtanak a
szomszédos régiónak, akiket viszont igen komoly pusztítás ért. Ennyiről tud jelen pillanatban
beszámoIni.
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Soós Gyiirgy
További kérdések nincsenek, a bizottsági
részvételt.

ülést 13 őra 19 peĺckor bezárja, megköszöni a

K. m. t.

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 2016. augusztus 29-ei Ĺilésén elharrgzottakat hitelesen tanúsítja.

s"lJ.: Bodnár
Szervezési és Képviselői Irođa

ęt készítette:

fuÄ]u,é! fr,^,!n"u,ĺ
Deákné LórinczMárta
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézoje

A iegvzőkiinw mellékletei:

. 1. sz. melléklet ĺ a 852/20]6. (,TIII.29.) sz.

-2. sz. melléklet I a B58/20]6. (TIII.29.) sz.

- 3. sz. mellék|et ĺ a 859/20]6. (VIII.29.) sz.

- jelenléti ív

- meghívĺĺ

- előterjesztések

VPB hątározat melléklete

VP B hątórozat mellékĺete

VP B határozat melléklete

Soós Vh.lňt"ľđ!
Bizottság alelnöke
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ĺ. sz. mellélĺiĺ l
a 852/2016. (W11.29.) .;.

VPB határozat melléklc ĺ ĺ:

vÁILÁII(o Z 

^sI 
szEPJ'Ő o És

TERVEZET

Budapest Fővátos YIII. kerťiletJózsefuárosi Onkormányzat (székhely: 1082 Budapest Baross
tl. 63-67-adőszánt 757357I5-2-4z, tötzsszám: 735]1,5, |ra,rk.száĺ:nlaszzłĺ: fi4a338?-00028570-
00000000, st'atiszokai szám: 15735715-B41 l -321_01) nevében eliáró Józsefyáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szókhely: 1082 Budapest lJĺross u. (13-67. adőszám:25f921gg-2-42, Ąsz:01-10-
048457, bankszámlaszám: K&H Baĺťľ- Zt' (10403387-00028859-00000006) képviseletébcn
cl;áľó dr. Pesti Ivett igazgatóság elnöke, nrint Megĺendelő (tor'ábbiakĘan: lvÍcgĺendélQ,

nrásĺészről csÁFlizxFľ. csĄľvĺzKFT. .-

adószám: :11}ät-iffi'uĺ:';:#..''. :ľjiT#*iffi:k;;;J;*;;;. 
'

...^)łäłłi;iňłffii}epr'iseli:'.'..*śľ'ätr'lľ,:,1'#.ffi"o-tVátlalkozó
(t<x'ábbiakban. Vá1l"lko98i*tÜyáTŕo'#.TffiBŁ megielöIt hetven és időben a lr{egren<lel<l á]tal
leíolytatott közbeszetzési éľtélĺüatáľt cl nem ĺłő beszeĺzési cliárás eĺedmérweként az alábbi
feltételekke]:

Ń{egendelő, mint Ájánlatkérő 201ó. augusztus 10. napián beszerzési c\járástínclított a ,,Budapest
WrI, kuület, Rig5 u. 4. szám alatti gázcsatlakozó vezeték cserćie, gázszolgáItatás
h e lyrc á IIÍtá s c' rár gy áb aĺ.

:'
A bcszeľzési eljáľás cĺedménv.ekóppen \,ĺegrenclelő, mint .Ą'iánlatkéľő a \rálla]kozót hiĺdctte ki
győztesként, és ĺ rállłlkozási szeĺződ'lst vele kóti meg.

Felek rnegállapíýák,hogy ielen t'állalkozási szerzőđés alapiát a beszerzési cljáľás soľán kelettezett
dokumentumokban foýltak képezík, kiilönos tekintetiel az .!'jáĺi7attételi Felhívásm, r.alafuiĺrt a

szerződés ten,.ezetben foglaltakĺa.

Feiek a tv,íegĺendelő által kiadott ajáĺJatréte|l felhírását, r'alamint a Vállalkozó ajäĺ|atát csatolás

néIkiil is a jc1en szegőđés ĺészének tekintík, az abbaĺfoglalrak je|en szLĺzőđés r'onatkozásában is

iĺán,vadóak.

A szeĺződés tárgya: Budapest \IIIL kedilet, fugo rr. 4. szám aĺati ýcsatJąkoző vezetók

c5eľéje, gizszo|g!,katÁs helyreállítása.

1') Á męietolt munl.ĺa szabadátas.

YíJlalkozás dlja:
.#:ľł;?^,ánlatalaniä:ky*

Osszesen:

-?ĺlĺ.3S,li..

-1J98ls.Ł r,

-ä. kiviteiezĺis tervezett kezdési ídőpontja: 2016..

Ir,íunkatenitet tervezett átadása: 2016.. (mindcn ktilön étesítés nélkiil)

Á munkateľĹilet teĺr,ezt t átadźsa: a szetződéskötést kcjvetó 5. munkanapon belűl.

munkaľerĹiJe t' átzdäs-átvételéľól felek jegvzőköayvet r.esznek fel

Á kivitęlezés befeiezési határidejc:

\.{un]iateĺtile t ätadástő| számitoĺt 60 ĺaptÁinap. ,Ajáĺlaľkéĺő előteljesítesĺ elíogad.

2)

r.)

"{,



4\ Á- szárn-la cisszcgénck árutalását ľ\{egrenĺJelő az igazo|t tclicsítést ktjr.ctőcn a számla
kézhezvételét-ől számíľort 30 napon bclti] r'állalja.

Á N{cgtenđelő kćpviselőjénck llcr,e:
I(ántoĺ Imre
Círne: ĺ084 Budapest' Német u. ] 7-19.
TeIcfonszám a: + 36 -20-2ł3 -4830
E_mai] címe: kanľoľ i@kisfa l'u. 

ĺ ozsc fr.'a ros. h'u

,#t;#;l.ľs]iT5-*Ż,6.2.e- 
zjĹ3 Y6 6 8

^. csÁPv)źl KF-ľ.Ltme: Épi6ipail SzolgriJaóKdłNűTelefolrszáma: 
''ĺľ'ř'iTäxl"ffiĺ 

.

E-mail címe: ..ô"..gĺl#,.1'B-.ffio'

6.) Felek I. osztáltú minőségben állapodnak meg.

1.) \ráUa]kozó a l'égteliesítésĺői íráslran éĺtesíti a N[egĺendelőt, és kitrizik - 10 napon beliil - az
átzdás - átt étel id őp ontj á t.

8.) i{cjzrerület hasznáIati h<>zzáiárulás bcszerzése lĺál]alkoąo te|adata.

9.) Áz épitésínaplír vezetése a \:ouatkozó rendeleteknek megfclclőeĺi toĺénik.

10.) Á balescnćdelĺni és tlizĺ''édclmi előíľások betaĺľásáról \rállalLozó koteles gondoskodni.

11.) A szuĺlz benýitásárrak feltétclc e hiánvmentes feladatellátását |gazc:|ô műsz,aki átadás-

árvételi jegľzőkön1+

12.) F-izetós módja: árutalás, a szám]ĺkózhezr.ételétőI számított 30 napon belíil.

Szágĺ|azási őm:Jőzsefvátosi GazdáIkodási l(ózpontZtt,,7Ol84. Bp. (5r u. 8.

13.) I(ésedelĺncs teljesítés ąsetén a ir.Íegrendelő késedelĺni kötbért számít fel. Á késede]rni

kötbér mértéke nertó 10' 000,- Ft napoÍrta.

Á kőtbéÍ - L:iilön iegyzők<iĺyvben felĺ'ett adatok a|apjárl - a szám]zbőI keĺiil ler'onásĺa. Á
VáIlalkozór kötbéľfizetési kcjtelezettség csak azon esctben tedreli, amęĺrnr'iben A

késedelem k:zí,ĺőIag a ý źů]a|kozó HbájábóI kcir'etkezik be.

It,ĺűszaki szükségességből adódó pót, iIL többletĺnunkát a \rillalkozó a koltségvetésben

elfogadott árakon kóteles elvcígczru, mďyneL e]számolása tételes f'elĺnéĺés alapján tóĺténik.

J e|en szetződés t felek |uzfu ő|ag íľás ba n mó d o síthaĘák.

Á rrrunkar"ég.zés soĺán okozott károkért Vát|alkozó telie's kör.ű Felelősséget vállal.

VáIlďkozó tudomásu] ,,eszi, hogľ amennyiben a Vállalkozó adataiban váLtozás következik

be, aĺĺól haladéktalanulájct<ozatnkciteles a ii{egrendel őÍ-, ez a szán|abĘzetés feltéteĺe.

Á \ráilajkozó kijelenti, hogv a nernzeti vagjronľól sző|ő f011'. éĺ.i CXCVI. töľ('ény 3. $ (1)

bek. 1. poĺrt b) zlponĘa a|apján ádárhatĺ3 szerĺ'ezetnek minőstil. Yźildja,hogi a szerződés

tariaĺna alatt a ĺ:Iajdonosi szeÍkezetén nem ĺ'áltoztat olyan módon, ame|y a|apján már

nem minósúl átlátható szcrĺ'ezernek. Tudornásul r'esżi, amennyiben a trĺaidonosi

r4.)

15.)

16.)

17.)

//(4,
r

18)



1e)

szcÍl(ezerébcn töťtént váItozás nrintt, r.agy egyéb <lkból mát ncrn nrintísü| átlátható

szcn,ezetnek, a lvíegľcndelő a jelen szeu,ődést azcxrnali hatállyal felmondhatla.

Felek rögzítik, hogi. a Vállalkozó trrdomásul veszi ás h<>zzáj/anl szenrélycs adatai (ĺrcr'e' a

szcrzőđés mc.gner'czése, tĺpusa, tárgya, ćľtcke' idótaĺtama, és esetlcges ĺn<idosulásuk)

kilzérdckű aciatkónt tórténő lrvilr'ánĺ.lsc,i tótclóhcz, és 5 éĺ'en keľesztül történó lrt.ilr.álros

kezeLésí.'bez.

20.) Felek képv-ise|ői ielcn szeĺződést elolr'asás és rnegértés után, mint akaratukkal minclclrben

rnegegvezői' ióváhagyóIag z\áiĺtá,k.

21 ') Felek az esctleges vitás kétdeseket közv.etlerr ráĺgyalások sorárr kísér]ik meg ĺerrdezĺri. Á
tárp'alások eĺeđményrclensége, esetén a Felek a pettátgy énékétői figgóen blĺősághoz

fotdulnak. Amennviben ^ szerzőđés bármelv ĺendel}<ezóse én'énytclen lenne, ez a

szeľződés további, az éwéĺyte|eĺrséggel nem éľintett ľészeĺnek az .ĺrvényességét nem

érľrti.

22.) )e!eĺ szetződésben uegr szabálvozott l<éľdésekben a 201'3. évi V. torgénľ a Polgári

Tön'énykon1'r'ĺőI.r'onatkozórendelkezéseiazLányađók. 
:

f3,) Jelen szen,ődés '...' oĺa^n,ĺ'áll és 4 példány eg1.'másszl szó szeľint megegyezó, erederÍ

pó'tdányban készűlt' anrelt,ból 3 péIdány a N{cgrendelőt. ós 1 példánv aYálla]kozót illeti.

Megĺenđel'ő

Józsefrárosi Gazdálkodásí l(özpolrt 7-ĺt.

I{ópvĹseli:

Fedezet: ...

P énzugyl|eg elleni egľzem:

Páris q'rlláĺré
gazdasáýezető

*ilÍi",,i. Zn &, i, 
^ /'{,, b,

dátum; Budapest, 2016- ... ....'..

//
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2. sz. melléklet
a 858/2016. (W11.29.) sz.
VPB hatórozat mellékleteMegbízási szeľződés

amely l étľej ött egyrészról

Budapest Főváľos VIII. keríilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baľoss u.63-67., adósziĺm: 15735]15_2-4f,torzsszérn:7357|5, bankszímlaszám |0403387-
00028570-00000000, statisztikai szám: 15735715-8417-32|_0l, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgarmester), a továbbiakban: onkormányzat,

masrészrőIa
Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.,
adószím: 2529f499-2-42, cégsegyzékszáĺn: 01-10-048457' baĺkszźrn|aszźml: K&H Bank:
10403387-00028859-00000006, képviseli: dr. Pesti lvett'igazgaÍősági elnök) a továbbiakban
JGK
(együttesen: Felek) között az a|ábbiak szerint:

I.

Előzmények

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi Önkormanyzat Képviselő-testtiletének 66/fO|2.
(XII. 13.) önkormányzati ľendelet 3. melléklet 1. pontja szęrint az önkormanyzati ingat|an
vagyorľral val'ő gazÄáIkodás tekintetében, ideértve hasznosítaséhoz vagy értékesítéséhez
szĹikséges brĺrmilyen versenyeztetési eljárĺís lebonyolítłísźtt, az őrzéséról, ĺŁemeltetéséről való

- gondoskodást, a beruházási, felújítasi feladatok elláĹását, értékesítésének, haszrrôsításanak
lebonyoiítását (kiilönösen az értékbecslést' a velsenyeztetésben, döntés előkészítésben és
szerzódéskötésben való k<izemfüödést), miĺszaki szaktanácsadas és mriszaki ellenőrzést a
szerződésben megjelolt vagyon elemek tekintetében a Józsefuaľosi Gazdálkodásí Központ
Zrt. jogosult eljárni.

Budapest Fővĺíros VIII. kerüIet Józsefuĺĺrosi tnkormźnyzat Képviselő-testtiletének
Yárosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottsága .../2016. (.......) szĺímú határozatában dĺjntcjtt
aľról, hogy megbízza a Józsefviírosi Gazdálkodási Központzrt.-t a Corvin Sétany kozteľúleti
projektelemeinek I. ütemének megvalósíĹísa sorĺĺn a Bókay János rrtcát, aPrźúer utcát és a
Szigony utcát érintő felújítasi munkalataival kapcsolatos valamenĺlyi feladat -, beszerzési,
kivitelezési feladat - teljes körű lebonyolításával.

Corvin Sétany Projekt kiadási e|óirányzatán került megbatźrozásra, a közteľtitet program'
amelyre cisszesen 490 |24e Ft biztosított a költségvetésben a 11603 címen.

Mindezek ďapjan a jelen szerződés minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell
értelmezni és alkalmazni.

II.

A megállapodás táľgya

1. Felek kijelentik, hogy jelen megbízísi szerződés a|apjźn az oĺlkormźnyzat megbízza és

meghatalmazzaJGK-I, hogy nevében és helyette a Corvin Sétány kozterĺĺleti projektelemei
megvďósítasa sorĺín a Bókay János utcát, a Pľáter utcát és a Szigony utcát érintő felújítási
munkálataival kapcsolat valamennyi feladatot -, beszeľzési, kivitelezesi feladat - teljes
körűen bonyolítsa le, vďameĺrnyi feladatot végezzene|azalábbi miiszaki tarüalommal:

szakaszhatár
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Bókay János utca

vízvezeték építés

Práter utca - Ttĺniő
utca

D2f5KPE 206 fin

Práter utca
páratlan o|dalijárda
Prátęr 5 l.57.

térkő burkolat, 100 fm ff\ mz

Bókav János utca
Pľáteľ utca - Tĺjlĺlii
utca

asĺ|a|L és térkő

burkolat közvilágítás
200 fm 1800 m2 t2 db

Szigony utca
Práter utca - Tömő

utca

aszfalt és térkő

burkolat közvilágítás
l82fm 1640 m2 7db

Práter utcą Bókay János utca és Szigony utca megépítéséhęz szĹikséges térköveket megrende|ő

biztosítja (|155 mz Sęmme|rock Appia Antica és |34 m2 gľánitburkolat)

2. Felek rögzítlk, hogy jelen szerzođés kizźrőllag a II.1. pontban meghatźlrozoľt feladatra,

illetve az azza| ĺisszefiiggésben felmertilő ktizbeszerzésekĺe és kozbeszerzési éltékhatĺáľt el
nem érő beszerzésekľe (a továbbiakban: beszeľzések) terjed ki, a Felek egyéb beszeľzéseire
nem.

3. A beszerzési eljánásokat jelen szerzódés alapjrán - annak érdekében, hogy a JGK szeľződést
tudjon kötni _ a JGK folytatja le, a saját közbęszprzési szaběůyzata' illetve a Kbt., valaminť
annak végľehajĹísi rendeleteinek vonatkozó rendelkezései a|apjźn. Ennek okán koteles
megteľľli minden olyan jognyiIatkozatot, illetve intézkedést, melyek abeszerzési eljarások
eľedményes lefolytatasahoz szükségesek.

4. Felek megállapodnak abbarr, hogy jelen szerz.ődés alapján a JGK-t terhelik minđazon
kĺjtelezettségek, illetve illetik mindazon jogok, melyek a Kbt. és végrehajtási rendeletei-

alapjan az ajźn|atkérőt terhelik, illetve ille1ik, kivéve azom ajźnlatkéľői jogokat, illetve
kcitelezettségeket, melyek a fenti jogszabrílyok szerint nem kapcsolódnak közveÍlentii ezen

eljaráshoz.

5. AZ onkormarryzat ezęllne| feljogosída a JGK-t, hogy a teljesítés során teljesítési segédet

vegyen igénybe, kiilönösen a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátrísa

vonatkozásában.

6. Azeljarások lefolytaüísáért a JGK díjazasbarlnem részesül.

7. Abeszerzési eljárĺások iratanyagát a JGK azoklezźtrultat követően ha]adéktalanul kĺjteles
átadni az onkoľmán yzĺltnak.

8. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írasban, az tttvétel helyét és

idejét ígazoLő móđontęhetik meg érvényesen.

9. Jognýlatkozat tételéĺe jogosultak az alábbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító
ercjíimagénokiľatbanvagyközokiĺatbanmeýlata|mazottszemélyek:

a. Önkorm źnyzat részétő|:
i. név: dr. Kocsis Máté
íi. beoszLás: polglármester
iii. elérhetőség: 1082 Budapest Baľoss u. 6347.

b. JGK rész&o|:
i. név: orosz Gábor
íi. beosztźts : mÍĺszaki dívízióvezstő

iii. elérhetőség: +36 z0f44I447

10. Írásbeli köztésnek minősül:

,r'/
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c. tértivevényes vagy ajánlott levél,
d. aláírt feljegyzés vagy jegyzőkonyv,
e. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen kézbesítési

jelentéssel nem érintett e-mail,
f. a fenti személyek, illefve meghatalmazottjaik faxszámáĺa ktildött, és sikertelen adási

jelentéssel nem érintett telefaxüzenet.

1 l. Jelen szerződést a Felek a sikeres műszaki átadás-átvételi eljánás lezarultĺáig kötik.

12. Felek megiállapodnak abban, hogy amerľryiben brírmely Fél rendes felmondással vagy
más, nem srilyos jogsértésre (szerződésszegésľe) ďapozott módon a megállapodást
felmondja (megszĺinteti), köteles a másik Fél felé _ késedelmi kamat terhe mellett _ az efie
iĺanyuló felhívást követő 15 napon beltil megtéríteni mindazon költségeket, melyek
azoknál a kozbeszerzési eljanísok sorĺĺn felmerültek. Továbbá felel a magataĺ1źsa miatt
bekövetkező és a másik Félnél keletkezett minden olyan krárért és költségért, mely fenti
magatafiásával kapcsoiatban merül fel.

13. A JGK felel az általa, illetve teljesítési segéde á1tal tett intézkedések, illetve
mulasztások valamennyi hátrányos j o gkövetkezményeiért.

14. Felek kijelentik, hogy jelen szeruőđésből eredő jogaikat és kĺjtelezettségeiket
jóhiszeműen _ az megállapodás céljanak megfelelően - gyakoroljĺák és rnagatartasukkal
folyamatosan elősegítik a megállapodás teljesedésbe menését

15. Felek meglállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szet.zódés bármely renđelkezése
kógens jogszabályba ütkozne, akkor a jogséĺő rendelkezés helyébe _ minden további
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítĺása nélkiil _ a kötelez(5 érvényu
j o gszab á|yi rendel kezés lép.

ilI.
A JGKvál|alja

1. A JG]< jelen szerzodés szerinti feladatai ellátása sorĺán az Önkormanyzat érdekeit előtérbe
helyezve, a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szerződésben foglaltaknak
megfelelően jár el.

ry.
Az onkorm ányz.at vá llalj a

|. Az onkonnĺányzat gondoskodik arľól, hogy a szeruőđés tźrgyábaĺ érintett szervezetek
összehangoĺtaĺ végezzék a j elen szęrzndésben vállalt kotelezeff ségeiket.

2. Az onkorĺnlányzat áItaJ a Budapest Főváros VIII. kertitet Józsefulĺľosi Polgáľrĺresteri
Hivatď Gazdĺílkodási TJgyosztalya a kapcsoIattarüásra kijelöIt szęrvezeti egység, amely
gondoskodik az esetlegesen sztikséges előterjesáések előkészítéséröl, az adatok és
információk besznrzésérői, továbbíLísráról, alkďmazáseró|, és koordinálja a dokumentumok
alźnĺ ásáŕloz' hitelesítéséhez szfü séges tigyĺnenetet.

3. Amennyiben jelen szerződésben foglaltaküoz az onkormarryzat bárrnilyen 3.ellegű
nyilatkozatą döntése sziikséges, Ĺlgy u onkományzat szMsz-ében és a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-bęnmeghatározottak szeľint haladéktďanul, és soron kívĹĺl intézkedik.

v.
Zńró rendelkezések

1. Jelen szerzóđést a Felek aÍI.|2. pont időtartamig, de legkésőbb 2016. december 3l-ig
terjedő időszalaa kötik. Megbízott kijelenti, hogy ismeľi és tisztában van az Önkormanyzat
és a Corvin 7-,rt.kőzłittf0I4. szeptember 15. napjan kötött Corvin Sétány Projekt |ezáĺźsát
cé|ző megźllapodás taľtalmĺíĺól, az onkomlźnyzat abban vátlalt köztertilet progľam
teijesítése tćtrgyźlbaľr vá|lat kötelezettségeiről, azok hatiíridejéľői, ennek ismeretében

3/ŕ
"f,'



vá|Ialja el a megbizást, és a feladatok a szerzodésben rögzített hatariđőľe törtél.rŕj
teljesítését.

2. Jelen szerződés módosítása kizáĺő\agírásban, a Felek kĺĺzds megegyezésével történhet.
3' Jelen szerzódést bármelyik FéI indokolas nélkül a másik félhezcímzett előzetes írasbeli

nyilatkozat alapján 15 napos határidővel felmondhatja.

4. A Feiek megáilapodnak abban, hogy a szeľződésbóI eľedő esetlegesjogvitáikat elsősorban
békés úton, eiőzetesen egyeztetéssel oldjrák meg.

5.. A Felek kijelentik' hogy a szerzĺjdésben nem szabźilyozot. kérdésekben a Polgári
Tcĺrvénykönyvrő| szőlő 2013. évi V. törvény, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezés ei az ir źny adők.

6. Jelen szerződés az azt aláíľó és ellenjegyző utolsó Fél aláÍrásával és ellenjegyzésével Iép
hatályba.

7. Érintett Felek kíjetentik, hogy je|en szerzt5dés a?túrásiĺhoz szĺikséges felhablmazással
rendelkeznek.

8. Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasiís és értelmezés utĺán, mint akarafukkal
megegyezőt helyben hagyóan négy pétdanyban írjak alá.

9. Jelen szerződést a Budapesť Fővaros VIII. kenilet Józsefvĺárosi onkormanyzat Képviselő-
testtiletének Yfuosgazdźllkodási és Pénzíigyi Bizottsága a .../2016. (...) sziĹmú
hattr ozatźp aI hagyta j ďy źL.

Kelt: Buđapest,2016.

Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefurárosi GazdákodásiKozporúZrt.
Józsefvarosi onkormányzat képviseletében

képviseletében di. Pesti lvett
dĺ. Kocsis Máté
polgármesteľ

Pĺáđs Gyuláné
gazÄaságivezető

Jo gi szempontból ellenj egyzem:
Danađa-Rimán Edina
jegyző

j nevében és megbízrísából
i

1

i

dr. Mészár Erika
aljegyző

igazgatósági elnök

Fedezet: Budapes{,.20.L6. ..

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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homokos kavics ágyazaton
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- 5'0.8'0 cm vtg. beton ágyazat

-20,0 crn vtg' cktágyazat

- 20'0 cm vtg' homokos kavícs
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HUNTERRA-BÁU KFT,
7#6 Újvárfaĺva, Dőzsa Gy, u, 43,

Bohorq

Budapest VIII. kerület Visi inrre u. - Koris u.

utépítés, csapadékvíz elvezet'és engedé|yezési terve
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