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Soós Gytirgy
Köszĺjnti a megjelenteket a Bizottság 4. rendes ülésén. MegáIlapítją hogy a Bizottság If
fővel határozatképes. Ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az alźtbbi napirendi
javaslatot:

Napirend:

1'. Zárt iĺIés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(írásbeli előterj eszt é s)

1. ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozasi szeruőđés keretében

energiaracioĺa\izéićs Józsefuaľosban a KEOP-Í.5.0/NI2-\073-0L22 azonosítő számú
projekt során'' táÍgyu közbeszerzési eljárásban ajźnlattevők szerződés teljesítésére

való alkalmasságának megállapítása bíĺá|óbizottság döntése a|apjźn

(PóTKEZBEsÍTÉs)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Vórosfejlesztési és Főépítészi Uglosztóly

trtérítésiigénye a Budapest VIII. kerÍilet, Víg utcaJhkasban
keletkezett karesemény kapcsán
Előterjesztő: Pénzes Attila _ a Vag,longazdáIkodósi és Üzemeltetési Üglosztály
vezetője

2. Beszeľzések
(írásbeli előteľj esztés)

1. ,,YźůIa|kozźlsi szerzođés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítasarď'

térgyÍl, közbeszerzési érté|<hatálrt el nem éró beszeĺzési eljáľás eľeđményének

megáI|apítźsa
Előterjesztő: Dr. Balla Katalin - a Jegłzői Rabinet vezetője

3. Vagyongazdálkođási és tizemeltetési tiryosztály
El ő t erj e s zt ő : P énz e s Attil a _ üglo szt áIyv e z et ő
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Tulajdonosi hozz,ájárulás paľkolóház építési engedélyezési tervét aláttLmasztő

közlekedési tęwhez
2. Közteriilet-h asznźlatikérelmek e|bírátásapóľrľznEsÍTEs)

4. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó _ ügnezető igazgató
(írósbeli előtej esztés)

1. A Budapest VIII., II. Janos Pál pápa te' I szźlm a|a1ti,1-elyrajzi
számiĺtires lakas elidegenítése csatolás célj ából
A Budapest VIII., József kĺt. 38. szám aJatti fiildszinti, 3488310lN6be|yrajzi szĺfunú,

határozat|aĺ időre szóló bérleti joggaI terhelt nem lakĺás céIjtra szolgďó helyiség
elidegenítése
Javaslat a Buđapest VIII', Rfüóczi ilt 55. sz,ám aIatti,34639l0lNI és 34639/0lN8
hĺsz-ú üres heiýsé gek pá|yázaton történő elidegenítéséľe (POTI(EZBESITES)
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Javaslat a Józsefvaľosi Egészségügyi Szo|gáLat épületének felújításahoz kapcsolódó
ingatlanbaszná|aÍidĺĺntésekmeghozata|ttra
CserSző Bt. béľbevételí kérelme a Buđapest VIII. kerület, Kőris u. 10. szám alatti iires
önkormányzati tulajdonú helyiségľe

6. Kapcsoló Műszaki Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a
Budapest VIIi. Népszíllhźz u. f4. szźĺn a|aĺti önkormínyzati tulajdonú helyiség
vonatkozásźłban
FLAG Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kéręlme a .tsudapest Vlll.
kerület, Práter u. 51. szám aIatti <inkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Villám u.lszam alatti Tarsasház tetőterének
éľtékęsítésére
Főnix MMI SzínháZi és Miívészeti Miĺhely Egyesĺilet bérbevételi kérelme a Budapest
VilL Somogyi B.' u. '10. szttm. alaĹti Ĺiľes önkormanyzati tu|ajdonú helyiség
vonatkozásában (POTKEZBESITES)

5. Egyebek
(ír ósb eli előterj esztés)

1. A 2015. évi vagyonnýiatkozat-téte|i koteIezettség teljesítésével kapcsolatos
beszámoló
Előterjesztő: Soós György _ a Váľosgazdál|adĺźsi és Péruügłi Bizottsóg elntjke

2. Javaslat a Száuađos tLt t2, és 14. számú ingatlanok telekegyesítésére a Pitypang
Napkozi otthonos óvoda bővítése érdekében
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Wźrosfejĺesztési ěs Főépítészi Ügłosztóly
vezetője

Soós Gyłiľgy
Megáltapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazaÍtď a Bizottság az a|äbbi napirendet
elfogadta:

79ĺ201'5. GI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi BizotÚság batározata
(11 igen' 0 nem, l' taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság azalábbi napirendet fogađja el:

Napirend:

t. ZáLrt tilés keretében táľryalandó előteľjesztések
(írásb eli előteĘ esztés)

1. ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vái|a|kozźsi szerződés keľetében
energiaľacionďizálas Józsęfuarosban a KEOP-5.5.0ĺNL2-2013-0T22 azonositő számú
projekt során'' tźľ:gyű kozbeszerzési eljarasban ajánlattevók szerződés teljesítésére
vďó alkalmasságának megállapítása bíralóbizottság döntése alapjĺán

CpórrÉznESÍTÉS)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Vórosfejlesztési és Főépítészi Uglosztály
vezetője
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igénye a Budapest VIII. kerület, Víg utca|Jakásban
keletkezett kaĺesemény kapcsán
Előterjesztő: Pénzes Auila _ a VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
vezetője

2. Beszerzések
(ír á s b e l i e I ő t erj e s z t łé s)

i. ,,Yti|alkozźtsi szerződés a Polglíľmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarításarď,
tárgyú, kőzbeszerzési érték]ratĺírt el nem érő beszeľzési eljarás eľeđményének
megallapítása
Előterjesztő: Dr. BaIlą Katalin - aJeg1zői Kabinet vezetője

3. Va gyon gazdáIkodási és tizemeltetési Ügyo sztály
ElőteĘ esztő : P énzes Attiĺa - Ĺiglosztályvezető
(íľ ásb eli előt erj e szté s)

1. Tulajdonosi hozzájárulás parkolóhĺíz építési engedélyezési teľvét a|átźtmasztő
közlekedési tervhez

2. Közterület-h aszntiatikéľelmek elbírálása (PóTKÉZBESÍTÉS)

4. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovócs ottó - ügnezető igazgató
(írdsbeli előterj esztés)

1. A Budapest VIII., II' Jĺános Pál pőpatérJszám ďatti,fĺelyrajzi
szĺámú tires lakas elidegenítése csatolas céljából

2. A Budapest VIII., József krt. 38' szźtm alattĺ ftĺldszinti, 34883/0/N6 helytajzi sztlmű,
hatáĺozat|arĺ időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakas céIjara szolgráIó helýség
elidegenítése

3. Javaslat a Buđapest VIII., Rákóczi ilt 55. szźlm alatĹi, 34639/0lN1 és 34639/0/N8
hrsz-li tiĺes helyiségekpźůyáz-aton történő elidegenítésére QoTKÉzBESÍTÉS)

4. Javaslat a Jôzseťvźrosi EgészségĹĺgyi Szolgálat épiiletének felujítasahoz kapcsolódó
ingatlan hasznźůaĺi döntés ek me gho zataláĺ a

5. CserSző Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 10. száĺn alatti tiľes
önkormány zati tvlaj đonú helyi ségre

6. Kapcsoló Mííszaki Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. Népszĺnhaz v 24. szám ďatti önkormányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

7. FLAG Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VtrI.
keľiile! Práteľ u. 5l. szám ďatti önkoľmźnyzatitulajdonú helýségek vonatkozasában

8. Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Villám u,Űĺm alatti Taľsashaz tetőterének
értékesítésére

9. Főnix MMI Színhazi és Miivészeti Műhely Egyestilet bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. Somogý B. u. 

' 
10. szěml a|attí iiľes önkoľrnĺányzati tulajdonú helyiség

vonatkozásában (POTKEZBESITES)
:l



5. Egyebek
(írásb eli előterj esztés)

1. A f015. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
beszámoló
Előterjesztő: Soós Gyoľgy _ a ĺ,árosgazdálkodósi és Pénzügłi Bizottsdg elnÖke

2. Javaslat a Százados tft 12. és 14. számú ingatlanok telekegyesítéséľe a Pitypang
Napközi otthonos ovoda bővítése érdekében
Eĺőterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _ a Vórosfejlesztési és Főépítészi ÜgyosztáIy
vezetője

1'. Zárt ülés keretében táľgyalandó előterjesztések
(írásb eli előterj esztés)

ffi1#:ľ1mä::äľ a Budapest .'łktll;ł !íg utca

Előterjesztő: Pénzes Áttila _ a Vagłongazdólkodósi ,źs Üzemeltetési Ugyosztály vezetője

A napirend tdrgyalúsa zdrt iilés keretében törtěnt az Mijtv. 46.s a bekezdése értelmében. Á
napírend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 80/2015. gI.09) sz WB

hatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegłzőkiinyv tartalmazza.

A Bízottság hétszáma _ Borsos Góbor megérkezésével _ I3 főre vóltozott.

Napiľend 1..1. pontja: ,,Kiviteli tervezési és kivĺtelezési vállalkozási szerződés keretében
eneľgiaracionalizálás Józsefuáľosban a KEOP.5.5.0|N12.20I3-0I22 azonosíÚó számrú
pľojekt során'' táľgyrĺ kłizbeszelzési eljárásban ajánlattevők szerződés teljesítéséľe való
alkalmas s ágának megállapítása'bíľálób wottság diintés e alapj án
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DI,/I - a Vórosfejĺesztési és Főépítészi Ügłosztóly vezetője

A napirend I.I. pontjĺźt Komássy Ákos jovaslatdra nyílt tłlés lreretében tórglalta a Bizottság.

SoĺĎs Gyłirry
A vitat megnyitja, megadja aszőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azśrt taľtja fontosnak a nyílt ülés kęretébęn történő táĺgyalást az előterjesztés esetében, meľt
éĺzékeli, hogy amióta a hagyomiínyosan transzparens és sokak altal áttekintett kôzbeszerzési
keretľenđszer elmúlt, azőta egyrc inkább beszúkül a közbeszerzések peľspektívája. Jelen
esetben újfent 1 darab józsefuarosi céget sikeľtilt felkérésre ta|á|Íl1mindösszesen. Ráadĺísul 1
darab éľvényes ajĺínlattal sikerÍilt z,źrnl a páIyázatot. Magyaúln, erľrek semmi köze nincs a
versenytargya|áshoz, és valójában gunyt uz aközbeszętzés egész sze|Iemiségéből. Ezért e*' a
közbeszerzést ilyen formában elfogadhatatlannak taĺtja, és az a kérése, hogy a Bizottság
nýlvánítsa eredménýelennek, kerĹiljön soľ egy vďódi közbeszerzési veľsenýargyalásrą majd
ezt követően tźltgya|ja tlta a Bizottság. Egyébként egy sokak áIta| eIvégezhető, nagyon
haszrros feladatról vaĺ sző, amelyet európai uniós támogaiásból végezne el a nyertese.



Soós Gyłiľgy
Yźůaszaďásra megadja a szőt a Váľosfejlesztési Iroda vezetojének.

Annus Viktoľ
Korábban már lefolyatźsra kerrilt egy nyílt kozbeszerzési eljarás, akkor i daĺab - ľáadásul

igen magas - ajanlat érkezett. Emiatt ań. az eljarást a Bizottság eredménýeleĺrnek
nyilvánítottą és egy meghívásos e|játás lefolytatásarói döntött' Egyébként több ajánlat is
ćrkczctt,jctcrilcg a tĺíľgyalás clőtti szalcasz zajL1k, móg nincs vógo. Az ođdig beérkezęttkét
ajěnlat. fedezeten beltilvan, tehát jobb ahelryzet, mint a nyíIt eljáľás eseĹében'

Soós Gyiirgy
Megadja a szótJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Tavaly nyaľon történt az e|jáĺts kiírásą 3 hét beadási hatĺáľidővel. Ugy tűnik, ez kevés volt a
piacnak' Ezl,Ítn sok-sok hónap vźrakozás következett, majđ új eljaľás kiírásą eztĺtal' 4 hét
beadási határidővel, amibe belesett a karácsony. Igy mar beéľkezeĹt egy érvényes ajénlat'
Rengeteget nyerhetett vo|na az onkormanyzat ennek az eurôpai uniós projektnek a

megvalósítástná|, ha egyľészt nem vár ennyit az első eljarĺás után, vagy pedig eleve a tava|y

nyáľi kiírasnźů hagy eiég időt a piacnak az ajánlat elkészítéséľe, meľt ezek a 3-4 hetek
láthatóan nem elegendőek a cégeknek' Lehet' hogy tul bonyolult referenciát kértek, vagy tul
szigoruak voltak. Le kell vonni a tanulságot, és az ilyen eljráľasokat nem 2-3-4 hetekľe kell
kiími, hanem tĺjbbre. Vélhetően akkor több érdeklődő és nagyobb verseny leľme.

A konkľét eljarassat kapcsolatban két kéľdése van. Egyľészt, vannak.e megjelĺiIve 10 % feletti
alváIla\kozók, vagy pedig kapacitást ľendelkezésre bocsátó szewezetek? Másľészt, milyen
épiilettel ígazo|tźú< a ľęferenciát?

Soĺís Gyiirgy
Válaszadásra megadja a szót a Vĺĺľosfejlesztési Iroda vezetőjének.

Annus Viktoľ
Emlékezete szerint vaÍLegy a|vtila|kozőja a cégnek. Azbińos,hogy a nagy részét saját erőből
kívlĘja megoldani, miutan egy nyí|źszźltőkat grlrtő cégĺől van szó. Több referenciát is
bęadott a sziikségesnél, pontosan nem tudja megnevezri a referenciaépĺiletet, nincs kéznél az

aj ánlati dokumentáció.

Soós Gyöľgy
Megađj a a szőt az aLjegy zőnek.

Dr. Kovács Gabľiella
Az tú pá|yánat kiitásěľ- illetően ésnevéteIezi, hogy az idő rövidsége miatt az mán a

megvalósítast veszélyeztetheti.

Soós Gyiĺrgy
Megadja asz'ót Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Pontosan fudją hogy a Hivatal becsületes köztisztviselői nem csďnak.

Soĺís Gytĺrgy
Igy van.



Komássy Ákos
A féIreértésektisztáztsa végett mégis ań.kéri, hogy ďapos előkészítéssel folytassák Ie ezeket
az eljárásokat. Nem igaz,hogy nyí|ásztrő cseréľe elköltendő, 80 millió Ft EU-s támogatásra
nem lehet találni legalább 4 đarab olyan vállalkozást Magyarországon, amely képes beadni
egy versenyképes ajźnLatot. Egészen elképesztő hanyagsággal kell ahhoz hozzááI|ru az
ügyhciz, hogy egy fél éve ,,lebegő'' ügyben 1 darab érvényes pá|yázat éĺkezzeĺĺ be egy ilyen
kozbeszerzésre. Februar eleje van, ápľilisnál elobb úgyscm kczdcnck el ĺý|ászáró cseréket,
egy köľ mégbinonsággal belefér. Dugig van nyílászárókkal foglalkozó építőipań cégekkela
magyar piac, szedjenek maĺ össze Iegďább annyit, hogy a verseny érzętét keltsék egy
közbeszęrzési eljáľásban. Továbbra is fenntaľtj a módosító j avaslatát.

Soós Gyiiľgy
Válaszadásra megadja a szőt a Varosfejlesztési Iroda vezetőjének.

Annus Viktoľ
A tamogatasi szerzódés meghosszabbításra került 2015. május 3l-ig, addig kell befejezni a

munkát. Valójában az eredményes eljáĺas fiiggvénye' hogy elkĺilthęti-e az Onkorményzat ezt
apénzt, vagy sem.

Soós György
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát lezźĄa' Elsőként Komássy Akos alábbi móđosító
indítvanyát bo cs átj a szav azásr a:

A Varosgazdalkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy eredménytelennek nyilvánítja a

kozbeszerzési eljárást, majd egy vďóđi kozbeszeruési versenytárgyalás lefolytatását kö'vetően

tatgyalja ismételten.

Soós Gyiiľgy
MegáIlapítja, hogy 3 igen, 8 nem, 2 tartőzkodts szavazattď a BizottsrĘ a módosító indítvaný
elutasította.

81/2015. ([.09.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(3 igen,8 nem, 2 taftőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodĺási és Péĺ.nigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Ákos
móđosító indíwźnyát, mely szerint nyilvánítsa eredménfielennek a közbeszerzési eljrírást,

majd egy valódi közbeszerzési veľsenytĺĺrgyalas lefolytatasát követőeĺtěxgyaljaismételten.

Soĺós Gyiiľgy
Szavazásrabocsátjaazalźlbbi,eredetihatźxozati javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezesi vállalkozási
szerződés keretében energiaĺacionaLiz.alas Józsefuarosban a KE0P-5.5.0/N12-201'3-0122
azonosító szrĺmú projekt során'' taryyúkozbeszetzési eljarásban úgy dönt, hogy

1. a Fenstheľm-.W.est Kft. (108l Budapest, Kun utca 4. fsz.7.) ajźn7attevó a szerződés
teljesítésére ďkďmas, vele szemben nem ál1 fenn kizálrő ok, így részt vehet a targyaláson.

Felelős: polgármester
Határlđő: 20I 5. februaĺ 9 .



2. aZ AtÍyvm Invest Kft. (i186 Budapest, Margó Tivadar aÍca ff}.) ajánlattevő ajźnlata
érvénýelen a Kbt. 71. $ (1) e) pontja a|apján, mivel nem nyújtotta be hianypőt|ását illetve
felvilágosítását amegadott hataridőn beliil, így nem vehet részt a targyaláson.

Fele1ős: polgármester
Hataĺidő: 2015. februaľ 9.

Soĺós György
MegáIlapítja, hogy 8 igen, 1 nem, 4 tartózkodás szavazattal a Bizottság az aLćlbbihatźrozatot
elfogadta:

82/201'5. GI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen, 1 nem, 4 tartőzkod'ás szavazattal)

A Váľosgazdĺĺlkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési váIlďkozasi
szetzőđés keretében eneľgiaĺaciona|izál|ás Józsefuarosban a KEOP-5.5.0lNl2-2013-0I22
azonosító szĺámú projekt során'' táÍgyűkijzbęszerzési eljáľásban úgy dĺint, hogy

1. a Fenstherm-Węst Kft' (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz,7.) ajtnlattevő a szerződés
teljesítéséľe alkalmas' vele szemben nem ál1 fenn 1ľĺzőłő ok, így részt vehet a táľgyaláson.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺíľidő: 2015. febľuaľ 9.

2. az Atryum Invest Kft. (i186 Budapest, Maľgó Tivađar utca220.) ajánlattevő ajén|ata
érvénýelen a Kbt' 71. $ (1) e) pontja a|apjźn,mivel nem nffitotta be hiánypőtlásćtt illetve
felvilágosításttt a megadott határidőn belül, így nem vehet résń. a targyaláson.

Felelős: polgármester
Hatźndó: 20 1 5. februar 9.

2. Beszeľzések
(ír ásb eli előterj e sztés)

Napiľend 2.1. pontja: ,,Vállalkozási szeruődés a Polgáľmesteľi Hivatal és egy€s

telephelyeinek takarít,ására,, tőrgyút, kiizbeszerzési értékhatárt eI nem éľő beszerzési
eljárás eľedményének megállapítása
Előterjesztő: Dľ. Balla Katalin - a Jegzői Kabinet vezetője

Soós Gytiľry
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamlĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egészen fircsának talćija. hogy azért érvénytelen egy ajtnlat, mert Ftlhóban adta meg a
pz,Lyazó az átat, és nem FtJm'lhőban. Valóban úgy szeľepelt a kiĹľásban, viszont mindenki
7i",táb*,van veIe, hogy egy 6804 m2-es teľtiletľe vonatkozik, ezt az osztás íga?źłt el lehetett

volna végeznĺ az ajáĺiattevő helyett, még hianypótlásra sem lett volna sziikség. Ennyit talĺán

még a Hivatalnak is sikeľült volna megtenni. Ha megtette volną kideriil, hogy az áItalános
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takaľítás tekintetében ez 1'eÍÍ. volna a legolcsóbb ajánlat, kb. 5 %o-kal olcsóbb lett volna a

későbbi nyeľtes aján|atánál'. Ez míért nem történt meg, vagy Iegalább miért nem kértek
hianypótlást, ha már nem tudnak osztani?

Soós Gytiľgy
Az a probléma, hogy rigy látszik, a szóban forgó vállalkozó nem tud olvasni. Válaszadásra
megadj a a szőt az aljegyzónek.

Dr. Kovács Gabriella
A kiírásban fogtaltak szerint kellett elbírálni apit|yźzatokaÍ..

Soós György
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jól olvasta az előterjesztést, ot cég meghívasáĺa került soľ' és a hatodik nyert. Raadasul az
ot meghívottból harom, érvénýelen ajánlatot adott be. Megint csak az |átszik, hogy ugyaĺr
kisebb mértékben az e|őzolegtfugya7tnźů, de valami felrecsúszott ebben az eljaľásban is.

Soós Gyiĺľgy
Yá]aszađásra megadja a szőt az a|jegyzőnek'

Dr. Kovács Gabriella
Nem meghívás alapjan, hanem honlapon kozzététe| útjan történt a kiíĺas.

Soós György
Megadja a szőt Borsos Gáboľ bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
FelmerĹilt mríľ korábbanis az olyan típusú munkálatoknď, ami alacsonyabb hozzáadott értékiÍ

tevékenységet jelent, mint pl. atak<a:ítäs, a köďoglalkoztatźs bevoniása. A szakmai fuányítást

lehetne közbeszerzésľe kiíĺri, de az effektív kivitelezés a kertileti közmunka rendszeren belĺiI
megoldható lenne. Merľryiľe jáľhatő iÍez2

Soĺós Gyiĺľgy
Azt figyelembe kell venni, hogy az éptiletben e|ég drága szĺímítastechnikai eszközök, illetőleg
hivatďi iľatok vannak. Ezértis nem mindegy, ki végzí egy ilyen intézményben a takaľítást. A
váila|koző egyben kezességet is váIlal, nyomon követhető, míg egy vźitoző ľendszeľben,

amikor külĺjnböző személyek végeznék a takaľítast, nem lehetne nyomon követri
biztons ágtechnikailag.

Soĺís Gyöľgy
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfo Tamás
Hatźtrozottannęm éľt egyet Borsos Gábor felvetésével, nem olyan okokból, mint Soós Gyöľgy
elnök. Ha mar más opciókat keresnek, akkor arľrak kellene lennie az opciónak, hogy példanak

okáért azlntézménymfüödtető Központ keretébęn venne fel az onkormányzat takaľítókat, és

nem folyamatosan kí-belépő köznunkásokkal, hanem áliandó _ lehetőség szerint józsefvaľosi

- a|ka|mazottakkal végeztetné az épĺJ\etei takańtását. Ez opciő Ienne, de közmunkasokkal
végeztetni azt a munkát, amit egy ľendes ďkalmazott végez, semmiképpen nęm taľtja jó
útnak. 
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Soós Gyöľgy
A felvetés megválaszo|ásfua megadja a szót az a\egyzőnek.

Dľ. Kovács Gabriella
Ez hosszútávon esetIeg valóban lehet egy opció, de a jelenlegi szźnníttsok aztmutať1ák, hogy
valĺijában nem o|csóbb megoldás, semmi esetľe sem.

Soĺís Gyiirgy
Egyébként egy olyan kérdést is felvet, hogy ki szeľezĺé be a takaĺítószerekęt. Ugyanis a
takaľítás része, hogy a takarító cég szá||ítja hozzá a tisúítőeszközöket. Tehát nem lenne
egyszeriibb a töľténęt.
További kérdés, hozzásző|ts nincs, a vitát lezćĺ1a. Szavaztsta bocsátja az a]ź,řbi hatfuozati
javaslatot:

A Varosgazdá]kodási és Pénzt.igyi Bizotiság úgy dcint, hogy

1. a ,,Vállalkozási szerzőďés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítasaľď'
táÍgy.Ů, kozbeszęrzési éÍtékhattrt eI nem érő beszerzési eljaĺasban a legalacsonyabb
összegií ellenszolgáltatásttzľtalmazó, formas és tartďmi szempontból megfelelő érvényes
ajźnlatot az IDE'ÁJ' CLEAR Kft. (székhely: I|63 Budapest, Veľess P. út 5i.;
cégsegyzékszźm: 0I-09-704661) ajánlattevő ađta, így u eljáľás nyeľtese. Elfogadott
ajźrlatiźna:

A rendszeres (napi) takaľítás díja
Gtlm /hő\*

bruttó 165,75Ft

Nagytakarítás opcionális díj a
(Ft/ďkďom)*

bruttó 852.830 Ft

Lépcs ő szőnyeg nedves tisztíttsa
(Ft/alkalom)*

bruttó 25/00Ft

AblaktisztíĹás opcionalis díj a (Ft/m,)* bruttó 76.2Ft

Atépítés-, felújítási munkák-, festés
utani takarítás oncionálís díia (Ft/m,)*

bruttó 76.2Ft

' * Ajĺánlati aľ (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

Felelős: jegyző
Hataridő: 2075. februaĺ 9.

2. ahatátozat 1. pontja alapjanfelkéri ajegyzőtavźů|a|kozźlsi szeľződés ďáításźra.

Felelős: jegyző
Hatźtndó: 20i 5. februar 1 3.

Soós Gyiiľgy
Megállapítj a,hogy 10 igen, 1 nem, L tartőzkodźs szavazatÍ.a| a Bizottság az alźhbihatźltozatot
elfosadta:
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8312015. ([.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határ,ozata
(10 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. a ',Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hívatal és egyes telephelyeinektakaĺításáĺď,
tź,rgyu, kozbęszeĺzési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljaĺrásban a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó,formai és tartalmi szempontból megfelelő éľvényes
ajánlatot az IDE.ÁJ- CLEÁR Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veress P. út 51.;
cégsegyzékszźlm: 01,-09-704661) ajariattevő adta, így az eljaľás nyeľtese. Elfogadott
ajtnI'ati źtra:

A ĺendszeres (napi) takaľítás díja
GtJrŕĺhü*

bruttó 165,75Ft

Nagytakaľítás opcionális díj a
(Fťalkďom)*

bruttó 852.830 Ft

Lépcsőszőnyeg nedves tisztitása
(Ft/alkalom)*

bruttó 25.400F|

Ablaktisztítás opcionalis díj a (Ft/m1 * bruttó 76.2Ft

Atépítés-, felújít.ási munkák-, festés
utíni takaľítás opcionális díia rFťm2)*

bruttó 76,2Ft

* Ajanlati ĺáľ (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. februar 9'

2. a hatfu ozat l . pontj a a|apjm felkéri a jegy zőt a v éůLa|kozási szeľzőđés a|źtír ástr a.

Felelős: jegyzo
IJatźľndő: 20 1 5. februar 1,3.

3. Vag;yongazdáIko dási és Üzem eltetési Ügyo sztáůy
ElőteĘ esztő : P énzes Attila - üglo sztólyvezető
(ír ós b eli eI ő terj e s zté s)

Soós Györry
Ktilön taryyalja aBizottsĘ a 3. blokk napirendi pontjđt, mivel eľľe javaslat érkezik'

Napiľend 3.1. pontja: Tulajdonosihor'zájńrulás paľko|őháĘ építésÍ engedélyezésÍ teľvét
alátátmasztó közleked és i tervhez

Soĺós Gyiiľgy
A vitát megnyitja. Kérdéset hozztsző|ások hianyában avitátĺezáĄu Szavazźsrabocsátja az
a|źlbbi hatźn ozati j avaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajđ onosihozzźĄarulását adja a
Közlekedés Fővárosi Tervezo hođa Kft. tészéte a Budapest VIII. kertilet PÉier u. 53. szam
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ďatt (hĺsz.: 36226) tervezett parkolóhaz építési engeđéIyezési tervét alátámasztő közlekedési
tervhez az a|ttbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajđonosi hozzźljáru|tls a beľuhćzőt (építtetőt) nem mentesíti az épiÍéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. az épĺtési engedély ľerrdelkezésľe állása utan a berulrázólrak (építtetőnek) a palkolóluz
útcsatlakozás kiépítéséhezkőziftkezelői és munkakezdési (burkolatbontísi) hozzájáru|tst
avonatkoző rendelet (|9/1994. CV.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával
a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építéstigyi
Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

c. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkésztiltérő| a közteÍtilet kezelőjét és
tulajdonosát írásban éľtesíteni,

d. jelen tulajđonosi hozztljáľulás csak az engeđéIyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadékÍaIan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 9.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 1'2 igen' 0 nem' I 1artőzkoďźts szavazatta| aBizottság az alźlbbihattrozatot
elfogadta:

84/f0ĺ5. ([.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(L2 igen,0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy đönt, hogy tulajdonosí hozzájáruIását adjaa
Közlekedés Fővaľosi Tervező lroda Kft. részére a Budapest VIII. kerĹilet PrźÍer u. 53. szőm
ďatt (ľľsz.: 36226) tervezett paľkolóhíz építési engedéIyezési tervét a|átźmasztő közlekedési
tervhez az a|ábbi feltételekkel és kik<ĺtésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájźnu|as a benńázőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szĹikséges egyéb szaküatósági és hatósági engedélyek beszerzése a7ő|,

b. az épitési engeđély rendelkezésľe allása után a beruhlázónak (építtetőnek) a parko|őház
útcsatlakozas kiépítéséhezkönúkęzęlői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáĺulást
a vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) K}IVM rendelet) szeńnti mellékletek csatolásával
a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgĺírrnesteľi Hivatal Hatósági |JgyosztáIy Épftésügyi
Irodájától előzetesen meg keli kémi, és az abban foglďtakat maľadéktalanul be kell
taĺtani,

c. az engedéIyes kĺjteles a munkfü (helyreĺállítlás) elkészriltéről a köaerület kezelőjét és
tulaj dono sát írásban értesíteni,

d. jelen tulajdonosi hozzájrárulás csak az engedéLyező szervek, szakhatóságok előírĺásainak
maradéktďan betaľtásávď, a dö,ntés napjźtőL számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. februar 9.
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Napiľend 3.2. pontj a: Kiizteľiilet-hasznáIati kérelm ek elbírálása

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitją megađja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássv Ákos
AzLzhaimazBt. és a Padlókiľály Kft. kérelmét illetően módosító javaslattal é|ne. AzLrha|maz
Bt. ügyének negyedszer fufurak neki. Ha ez alkďommal máľ minden rendben van, akkor is
javasolja 1 évľe megadni a közteľulet-használati engedélyt' Nem célszeľű egy ilyen
fľekventált helyen 3 évre előre kiadni egy terasza az engedéIý.

Soós Gyöľgy
Támogatj a a j avaslatot.

Komássy Ákos
A Pađlókiĺály K.ft-vel kapcsolatban nem érti, hogy miét éppen grillcsirke arusítrás, és miért
kellene 3 évre engedélyt adni a Blaha Lujza térre. Ha csupán az az oka, hogy ők kérelmezték
a grillcsirke árusítast, azt tudomásul veszi, azonban ebben az esetbęn is javasolja az 1 évre
történő engedélyezést. Kereskedelmi tevékenységhez nem szĹikséges ennél hosszabb iđőre
szől.őhozĄaruIás.

Soĺós Gyiiľgy
Támogatni tudja a javaslatot. Megadjaaszőt Jakabfy Tamás képviselőnek

Jakabfy Tamás
Szintén a Padlókirály Kft. kérelmét észĺevételezi. Nem szokott ilyesmivel foglalkozni, de

lehet' hogy kellene. Megnéńe, mit akarnak a helyszínen elhelyezni: egy lakókocsi-elárusító
bódét. A mellékletben szépen lerujzolrtźtrą hogy 9 m,-es. Igen ám, de az is látható, hogy
kihajtanak elé egy tetőt. Ha azL is beleszámolja, hogy másfel méteľnyi az a tető, akkoľ
mindjaľt 44O x 362 centiméteą ami már 16 lł a 9 helyett. Javasolja figyelembe venni, hogy
egyéb terĹiletet is lefoglď azautő,nemcsak asajá/- alapterületét.

Soós Gyiiľgy
Ez egy érđekes felvetés, đe véIhetően jogilag nem jaľható. Meľt ilyen alapon az összes háztőI,
amelynek kilóg a teteje közteriilet ftĺlé, lehetne ezért kiilön bérIeti díjat szedni. Válaszađ:ásra

megadj a a szőt az előterj es ztőĺek.

Pénzes Attila
Mindkét esetben befogadja az 1 éves időtaĺtamra vonatkozó módosítást. Megvizsgálją hogy
pavilon esetén mi a helyzet a plusz k<lĺerĺilet-foglďassal, mertházĺőI épített sátor előtetőnél
Iétezik, a pavilon azonbarl egy iđeiglenes felépínnény.

Soĺós Gytiľgy
Megkérdeziaze|őterjesztőt,visszavo4ja-eęzem|ítet1pontot?

Pénzes Attila
Visszavonja, és a következő bizottsági iilésre ismételten előterjesĺi.

Soĺis Gyöľgy
További kérdés, hozzászó|ás nincs, a vitát LezĄa. Szavazźsra bocsátja az a|élbbi hatfuozati
javaslatokat:
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A Városgazdálkodási és Pérrzĺigyi Bizottság úgy dönt,

1. közterület-hasznáIatj hozzáitru]'ást ad
ĺigyben:

Kĺjzterület-használó. kérelmező:

Közterĺilet használat ideie:

Kö zteľtil et-hasznőJat célj a:

KöZteľĹĺlet-h asznźůat helye :

2. tudomásul veszi a Pennv Market K.ft.
február 08-ig.

Felelő s : polgĺírmester
Hatźľĺdő: 20I 5 . februar 9 .

- egy összegben történő díjfizetésseI _ az alábbi

Penny Market Kľt.
(2351 Alsónémeđi,
km)
2015. február 09.
2015. februaĺ 13.

2015. februaľ 16.

2075.februtuf0.
2015. februétr 23.
2015. fębruár 27.
f0L5. mttrcius 02.
20L5-mtucius 06.
201'5.mźncius 09.
2015. mlĺrcius 13.
szóľóIaposztás
Vajda Péter u. jźndén,I fó Ésnételével

közteriilet-h asznä|atát 20 1 5. febru ar 02-től 20 | 5 .

Északi Váll. Teľ. Fő.út 21.

2015. február 11.

2015.februćtr 14.
20i5. februaĺ 18.

2015.február21..
2015.februtr25.
2015.februtu28.
2075-mfucius 04.
2015. máĺcius 07.
2015.március 11.
2015.mtucius 14.

A Váľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy közterĹilet-hasznáLati
hozzajanilźlst ad az a|őbbí ügyben:

Köztertilet-hasznéiő,kérelmező: Izha|mazVendéglátó Bt.
(8 093 l,ovasbeľény, Lujza maj or 01,69 / I.)

Köztertilet-hasznáůatideje: 2015.május1'. -201'6.ápľi1is30.
Közterület-hasznĺíiat célja: vendéglátó terasz
Közteriilet-haszaźłIathelye: Baross u. 8.

Köztertilet-hasmáł|atnagysága: 28 Írŕ
Közterület-hasnńůatdíju fibszezon:3533,-Ft/m2lhó+ÁFA

e1ő-' utósze zoĺ 2 902,- Ft/mzĺhő+ÁFA
szezonon kiw|: 29 1,- Ft/mzlhó+Áľ.A

DíjÍizetés ĺitemezés: havi díjfizetés

Fele1ős: polgármester
TJatttrlđó : 2015. februáľ 9 .

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közteľii1et-hasznźl|atshozzájaĺu|ást ad _ díjmentességgel _ az alábbi ügyben:
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Kĺjzterület-hasznáLő,kéľelmező: MagyarMérntikhallgatókEgyesiilete
(1 08 1 Budapest, Népszínhaz u. 8.)

A köztertilet használat ideje: 20i5. február 16. - 2075. februáĺ 11 .

Közterület-használat célja: Renđezvény 
. . egyéb elkerített terület 1otuaaĺ

Egyetem Allásbciľze)
Közterület-haszntůat helye: Sz,lzu.I.
Kóztertilet-hasznźiatnagysága: 70 m2

Közteriilet-hasznáIő,kérelmező: MagyaľMérntikhallgatókEgyesiilete
(i 08 i Budapest, Népszínhaz u. 8')

A köztertilet hasznáIat ideje: 2015. februar 1,6. - 2015. február 17.
Közterület-hasznáIatcéIja: Rendezvény, egyéb elkerített terület Q db

kiállítási autó elhelyezése)
Közterület-hasznét|athelve: Tavaszmező u. . Szuz u. torkolatában a Kandó

Kálmán Főiskola beiźrata
KöZterĹilet-ÍlasznáLatnagysĘa: 2x6m2

2. A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy ktizterÍilet-használati
hozzźtjaruJrást ad _ díjmentességgel _ az igyben azza|, hogy a kieső parkolási díj ÁFA
tartalmát (2015 . febľuĺír 16. - 2015. februaľ 1'7 .) -2 245,_ FÍ-ot aMagyar Mérn<'khďlgatók
EgyesĹilete köteles megfizetni a Jőzsefvźtrosi Parkolás-üzemeltetési Szolgáĺat Sberbank
MagyarországZrt.źńta]vezetett' 14100309-92112249-03000007 szźlmís,szźtm)ájara.

Feielős: polgármester
Hataridő: 2015. februat 9.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt,

1. közterület-hasnń|ati hozzźtjźrulálst ad _ egy összegben történő díjfizetéssel _ az ďábbi
ügyben:

Közteriilet-hasznźůő,kérelmező: IlorváthTibor(eryénivállalkozó)
(1089 Budapest, KáLváríatér 20.)

A köZteľĹilet hasmálat ideje: 2015. februáÍ 09. - 2015. december 31.
Köztęrĺilet-hasznĺłlat célja: megáI|ítő tábLa
Közteriilet-hasznźúat helye: Diószegi Sámuel u.I1/a.
Közteriilet-használat nagysága: 2 m2

2. tudomásul veszi Horváth Tibor közterĹilet-hasznźiatźú2015. február 01-tő1 2015. februáľ
08-ig.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. fębruźr 9.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 72 igen, 0 nem, 1 taÍÍőzkodás szavazatta| a BizoÍtság az a|ábbi
hatźr ozatokat el fo gadta :
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85/2015. GI.09.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt,

1. közterület-hasznźůati hozzáićru|ást ad
ügyben:

Kcizterület-haszná|ő. kérelmező :

K<izterül et-használat idei e :

- egy összegben torténő díjf,rzetéssel - az a|ábbi

Penny Maľket Kft.
(2351 Alsónémedi, Északi Váll. Ter. Fő ut 21.
km)
2015. februar 09. 2015. február 11.

2015. februáľ 13. 2015. februfu 14.
2015.februźtr 16. 2015. február l8.
2015. fębrutr 20. 2015. februźtr21'.
2015. februat 23. 2015. február 25.
2015. fębruźr 27 . 2015. februźr 28.
201'5. mźrcius 02. 2015.mźrcius 04.
2015. március 06. 2075.mfucius 07.
2015.mźrcius 09. 2015.mfucius 11.

2015.mźrcius i3. 2075.mfucius 14.

szóľólaposztás
Vajda Péter u. járdźn,1 fő részvételével

közterület-haszntůatźń 20 1 5. februfu 1f-tó| 2015.

Kö zteľi.ilet-hasznźůat célj a:

Közteľület.haszná|athelve:

2. tudomásul veszi a Perľry Maľket Kft.
fębruar 08-ig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. februaĺ 9.

8612015. ([I.09.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A VaĺosgazdáJkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati
ho zzáj áruLźlst ad az alábbi ügyben :

Közteni1et-haszntúő,kérelmező: Ízha|mazVendéglátĺĎ Bt.
(8093 Lovasberény, Lujzamajor 0|69 / I.)

Köztertilet-használat ideje: 2015. május 1. - 2016. április 30.
Közteľtilet-használat célja: vendéglátó terusz
Kcjztenilet-haszaálathelye: Baľoss u. 8.

Közterület-hasznáIatnagysźlga: 28m,
K<ĺzterĹilet-hasznalat díju főszezon:3 533,- rťm2lho+Áľĺ.

Díjfizetés ütemezés:

Felelős : polgĺírmester
Hatráľidő: 2015. februar 9.

elő-, utósze zon: 2 9 02,- FtJ m2 ftló+ÁFA
szezonon kívĺil: 29 I,. FtJ mf ftló+ÁFA
havi díjfizetés
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87/2015. ([.09.) sz. városgazdáIkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-hasznáLatihozzájáruÍást ad - díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

Koztenilet-használó,kérelmező: MagyarMéľnłĺkhallgatókEgyesiĺlete
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.)

A közterület használat ideje: 2015. február 16. - 2015- február 17 .

Ktjzterület-haszná|at cé|ja: Rendezvény, egyéb elkerített terület 1óuuoai
Egyetem Allásbörze)

Közteľület-használat heiye: Szűz u. 1.

KöZterület-hasznáJatnagysága: 70 m2

Közterület-hasznźtlő,kérelmező: MagyaľMéľniikhallgatókEgyesüIete
(1 08 i Budapest, Népszínhaz u. 8.)

A közteriilet használat ideje: 2015. februźLr |6. - 2015. ťebruár I7.
KözteľĹilet-haszntiat céIja: Rendezvény, egyéb elkerített teriilet (2 db

kíállítási autó elhelyezése)
KözterÍilet-haszĺá|athelve: Tavaszĺrlező u. - Sńsz u. torkolatában a Kandó

Kálmán Főiskola bej źrata
Közteń1et-haszná|atnagysága: f x6rĺł

2.. A Vaľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati
hozzájźru|ást ad _ díjmentességgel _ az ügyben azza|, hogy a kieső parkolási díj ÁFA
tartďmát Q015. februar 16.-20t5. februaľ |7.)-2245,-Ft-otaMagyar Mémökhallgatók
Egyesülete köteles megfizetni a Józsefvárosi Paľkolrás-tizemeltętési Szolgalat Sberbank
MagyarországZrt. á|lal'vezętęít' 14100309-92112249.03000007 sámú sztmLéĄćra.

Felelős : polgĺímlester
}latźrĺđő 201 5. februáľ 9.

88/2015. (II.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizoŕtság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottsag úgy đönt,

1. k<ĺztertilet-haszntůati hozzźtjáĺulźst ad _ egy <isszegben töľténő díjfizetésse| _ az a|álbbi
ügyben:

KözterĹilet-hasznźiô,kérelmező: HoľváthTibor(eryénivállalkozĺí)
(l089 Buđapest, Kálvíriatéľ 20.)

A k<jzterület hasznźiatideje 2015. február 09. - z}ls.december 31.
Köztertilet-használat cé|ja: mega|lítő táb|a
Köztenilet-haszná|at helye: Diószegi Sámuel u. I0la.
KöZterĹilet-hasz'náiat nagysága: 2 m.
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2. tudomásul veszi Horváth Tibor közterület-hasznáIatźi 2015. februaľ 01-től 2015. februaľ
08-ig.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. február 9.

4. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács oaó _ ügnezető igazgató
(ír ás b eli e lőterj e s zté s)

Soĺís György
Ki.ilön tfugyalásra tesz javaslatot a 4.2. napiľendi pont tekintetében. Egyéb küIön táĺgya|ásta
javaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
A 4.1'. és 4.8. napiľendi pontokat kéri külön targyalni.

Komássy ákos
A napirend 4.4. és 4.9. pontjait kéri ktilĺjn táĺgya|ni.

Soĺís Gyiirgy
Egyéb ktilön tfugyalástajavaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok egyĹittes vitzjźú
megnyitja,LezĄa,Snvaztlsrabocsátjaazallźtbbihatźrozati javaslatokat:

Nąpirend4.1.pontja:ABudapestVIII.,II.JánosPátpápatérĘímaIatti,

-heiyľajzi 

számú ĺires lakás elidegenítése csatôIás "oryĺu.ĺĺ-
A napirend 4.1. pontját ktiltin tárgya|äsra kikéľték.

Napiľend 4.2. pontja: A Budapest VIII.' József kľt. 38. szám alatti ftildszinti,
34883/0|N6 helyľajzi számrÍ, határozat|an időľe szóIó béľleti joggal teľhelt nem lakás
céIjára szolgáló -ľ:::::ľ;:, 

* külti n tár gy a|ásrakikérték

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest vI[.' RákóczÍ tit 55. szám a|atti'34639|0lVt
és 34639 ĺ0| N8 hrsz.ű iiľes helyĺs égek páÄyázaton tłiľténő elidegenítésére

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Rakóczi út 55. szám alatti, 34639ĺO/N1 he|yajzi sztlmű, 19| Íŕ
alapteľiiletű egyéb helyiséget és 34639lO/N8 he|yľaja sz'źmtl' 118 m2 alaptertilettí
ĺizlethelyiséget nyilváno s pá|yźzat útján elidegeníti.

2.) elfogadja a Budapest VIII., Rákóczi út 55' szttm alatüí,34639ĺ0/NÍ helyrajzi szźmlű, |9L
ĺŕ ďapteľiiletĺi egyéb helyiség és 34639/0/N8 helyľajzi számú, t18 m, ďapterületrí
üzlethelýség elidegenítéséľe vonatkoző páJlyźuati felhívást a következő fekételekkel:
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a.) a helyiségek megvásár|ásfua csak együtt tehető érvényes ajanlat.

b.) a minimális vételár: 38.300.000,- Ft.

c.) Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő avétęItrat

- egycisszegben,készpénzben'vagy

- banki hitel felhaszrrźlásáva|, vagy

- Iegfeljebb 5 év aÍatt, az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes jegybanki
alapkamatnak megfelelő kamattal teľheiten, havonta egyenlő részletekben

fi ze s s e me g az ď ább részlete zetÍ. feltéte|ek szerint.

A nyertes ptůytnó köteles aptilyázat elbírálásaról szóló értesítés kézhezvétęIét kĺjvető
15 munkanapon belül adasvételi szerződéstkötni, és

- a vételaľ egyösszegben történő megfizetése esetén _ az ajárůati biztosíték
összegével csökkentett _ vételĺáľat az adásvétęli szeľződés megkötéséig eladónak
megfizetni,

- részletf,rzetés esetén _ az ajźnlati biĺosíték összegévei csökkentett - vételár 20 %-
át a szerződés megkötéséig megťlzetni.

A vételaľ banki hitelből történő kiegyenlítése esetén a nyertes ajźnlattevo köteles a
pá|ytaat elbírálásaról szóló értesítés kézhezvéte|ét követő 15 napon belül, trrlajdonjog
fenntartással adásvéteIi szerződést kötni, és abęťĺzętett ajénJati biztosítékot, az éita|a
megajánlott vételar 50 o/o-áig kiegyenlíteni. A fennmaradő 50 % kiegyenlítésére banki
hitel vehető igénybe, amely teljesítésére a Magyaĺ Allam és a Buđapest Fővĺírosi
onkormányzat elővásaľlási jogának gyakoľlásara rendeIkezésre álló hatándo leteltéről
szóló értesítés kézf,lezvételétől számított 45 munkanap á1I a nyertes ajőnlattevo
rendelkezésére. A vételáĺ megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg'
Banki hitel felhasználasa esetén az ajtn|atl biztosíték foglalónak minőstil.

A Kiíró kiköti, hogy részletťlzetésesetén az onkorm źnyzata fennálló vételáľhátrďék
és járulékai erejéig jetztiogsogot ennek biztosításéra elidegenítési és terhelési tilďmat
jegyeztetbe az lngatlan tulajdoni |apjáĺa első helyen.

Részletfizetés esetén a ľészletek bęérkezésének határideje minden hónap 15. napja.
Eladó az esedékes részletekľől a számléľ- a teljesítést kĺĺvetően áL|ítja ki és ktĺldi meg
vevő tészére.

A vételár megÍizetésének módjaľa (egyösszegú, vagy részIet), illetve részletfizetés
esetén a futamidő hosszáĺa (maximum 5 év) az ajánlattevőnek az ajénlati összesítőn
kell aj ĺáĺlatot terľri.

Elad.ó az ingatlanokat a vételar egyösszegíĺ és rés1]etekben töľténő megfizetése esetén

a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővaľosi onkormínyzat elővásarlási joganak
gyakoľlásara vonatkozó nyi|atkozat megérkezését, vagy az elővásaľlási jog
gyakorlására rendelkezésre ál1ó határidő eľedménytelen elteltét követő 5 napon beliil
előte egyeztetett időpontb an ađja biľtokba.

A vételaľ banki hitelből történő megfizetése esetén a biľtokbaadäs, avéte|źľ e|adóhoz
történő megérkezését követő 5 napon beltil, előre egyeztetetĺidőpontban ti'rténik.

3.) apáLyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabalyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormanyhivata|aVlll. keľületi Hivatala okmanyirodájáÍL, vďamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormanyzat Polgárĺnesteri Hivatala
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hirđetotábIáján, a vagyontigyleti megbízott Ĺigyfélfogadásľa szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsęfváros című helyi tapban' az onkormtnyzat és a
vagyonügyleti megbízotÍ. honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal számáta
koltségmentes hirdetési felületeken történő meglelentetés széIesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre á]ló internetes hirdetési poľtálokon kell k<jzzétermi'

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a ptiyázati eljaras lebonyolításaľa és javaslattétehe a pźtlyázat
eredményének megállap ításáta vonatkozóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. február 16.

Napiľend 4.4. pontja: Javaslat a Jĺízsefvárosi EgészségĺigyÍ Szo|gálat épÍiletének
felrij ításához kap cs oló dĺí in gatlan használati dłintés ek meghozata|ár a

Ą. napiľend 4.4. pontjátt külön tárgyalásľa kikérték.

Napiľend 4.5. pontja: CserSző Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VIIL keľĺilet, Kőľis u.
10. szám alatti üľes iinkoľmányzati tulajdonú helyiségľe

A Vĺírosgazdálko&ísi és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) nem járu| hozzá a Budapest VIII., 35892 helyrĄzi számon nyilvantartott, Budapest
VIII., Kőľis u. 10. szám alaÍt elhelyezkedő, 58 m, alapterÍiletrĺ, iiľes, önkormányzati
tulajdonú, udvaľi bejfuatű' földszinti helyiség 50 %o-ka| csökkentett béľleti díjon történő
bérbeadásďhoz,

2.) hoz'zájárul a Budapest vln.' 3589f helyrajzi számon nyilvantaľtott, Buđapest VII[.'
Kőris u. 10. szźtm a|att elheIyezkedő, 58 m2 ďapterĺilettĺ, iires, önkonrrányzati firlajdonr1
udvari bejélratű, Íbldszinti helyiség béľbeadásĺĺhoz hatźrozat|an időre, 30 napos
felmondasi iđővel a CserSző Bt. részéte, rakt.trozás tevékenység céIjźra,18.750'- Ft/hó
+ ka bérleti + közĹizemi és külö,nszolgáltatási díjak összegen.

3.) a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajđonában álló nem
Iakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2073. (VI. 20')
szźlmts.Buđapest Józsefvarosi onkormĺányzati ľendelet 14. $ (2) bekezđése a|apjźn3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrán

kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaIási nýlatkozat a!áítását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatĺáridő: 2015. februar 16.

Napirend 4.6. pontja: Kapcsolĺó Műszaki Kft. 
'ńj 

bérletĺ jogviszony létesítésére vonatkozĺó
kéľelme a Budapest VIII. Népszínház u. 24. szám a|atúi iinkormányzati tulajdonri
helyiség vonatkozásában

AYáĺosgazdálkodási és Péĺztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.)

f.)

Itozzdjárul a Budapest VIII., 34681/0|N5 helyrajzi számon nyilvantaĺtott, a Budapest
VIII., Népszínház u. 24. sztlm alatt tatá]ható, 25 m2 alapterülehĺ, <ĺnkormányzati
tulajdonú, utcai bejaľatú, füldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásźhoz
hatfuozat|an időre, 30 napos felmondási idővel a Kapcsoló Műszaki I(ft. ľészére iroda
céLjtĺa,41'.L36,- Ft/hó + Áfu bé.l"ti + közĹizemi és kĺilonszo|gáItatásidíjak osszegen.

a bérleti szętzodés megkötésének feltétele, hogy az Önkormanyzat fulajdonában álló nem
lakás céljĺára szo|gźůő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/20Í3. (VI. 20.)
szttmu Budapest Józsefuarosi onkormanyzati rendelęt 14. $ (2) bekezdése alapjráĺl 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását vá|lalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft ' tigyvez ető igazgatója
Határidő: 20 1 5. februlír 1 6.

Napirend 4.7. pontja: FLAG Kft. új béľIeti jogviszony létesítéséľe vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. keľiilet, Pľáter u. 51. szám a|atti iinkormányzati tulajđonú helyĺségek
vonatkozásában

AYarcsgazđalkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzlźjúrul a Budapest VIII., 36227l0lV4 és 36227l0lUt9 he|yrajzí számon
nyilvántaľtott, Budapest VIII., Práter u. 51. szám a|att elhelyezkedő,27 + 22m2
alapterületű, önkorm:ínyzatiüilajdonú, utcai bejátatű ftjldszinti helyiségek bérbeadásćłloz
hatfuozat|an időre, 30 napos felmondással a FL,ĄG Kft. részére, íiz|et, szerviz és raktáľ
tevékenység céIjuą 39.768,. Ftlhó + Afa + kiczilzemi és küiönszo\géĺ|tatÁsi díjak
összegen.

2.) hozzlźjáral aBudapest VI[., 36227l0ĺN17 he|yrajzi számon nýlvántaltott, Budapest
vul., Práteľ u. 51. szźtm a|att elhelyezkedő, 15ĺ m2 ďapterĹiletÍí, önkorľnányzati
tulajdonri, atcaibejźľatűpinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatfuozat|an időre, 30 napos
fetmondással a FLÁG Kft. részéľe , raktár tevékenysé g célljára. 74.564,- Ft/hó + lĺfa +
könjzemj és kÍilönszo|gtútatasi díjak összegen.

3.) a bérleti szeruódés megkötésének feltétele, hogy az Önkomrlínyzat tulajdonábaĺr álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiĺől szóló 35ĺ2013. (VI. 20.)
számű' Budapest Józsefuiírosi onkormanyzatirendelet 14. $ (2) bękezdése alapján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfrzstését' valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyllatkozat aJäirasát vźtl.|a|ja a
lęendő bérlő.

Felelős : Kisfďu Kft . ügyvez etó igazgatőja
Határidő: 2015. februźtt 16.

Napiľend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest vI[. kerĺilet, Villám u.}zőlm a|ath
T ársasbáz tetőteľének értékesítésére

A napirend 4.8. pontját külłĺn táłrgya|ásra kikéľték.
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Napirend 4.9. pontja: Főnix MMI Színháni és Miĺvészeti Műhely Egyesiilet bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. Somogyi B. u. 10. szám alatti ĺiľes łinkormányzati tulajdonú
helyiség vonatkozásában

A napirend 4.9. pontját kiilön tárgyal;źłsra kikérték.

Soós Gytiľgy
Megállapítja' hogy li igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
hatarozatokat elfo gadta:

Napiľenđ 4.3. pontja: Javaslat a Budapest vlil., Rákóczi út 55. szźlm a|attl' 34639ĺ0lNI
és 3 4639 l 0 ĺ N 8 hľsz-ti iiľes helyisé gek p áůy ázato n ttirtónő elidegenÍtésére

89/201'5. GI.09.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ.ĺ. igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Rákóczi út 55. szźrn alatti, 34639/0/N1 helyrujzi szttm,Ú, |9| m2

ďapteľülettí egyéb helyiséget és 34639l0ly'J8 he|ytajzi sztľľrtl, 118 m, ďapteľületrí
ĺizlethelyiséget nyilviáno s pá|yźnat útján elidegeníti.

2.) el{ogađja a Buđapest VIII., Rakóczi út 55. szźrn alatti,3463910/Nl helyrajzi szźnrru, ĺ9I
ĺŕ ďapteniletĺĺ egyéb helyiség és 34639/0/A/8 helyrajzi számú, 118 m, alapteľületiĺ
tizlethelyiség elidegenítéséľe vonatkozó páJyźnaÍi felhívást, a következő feltételekkel:

a') a helyiségek megvásźr|ásźtra csak egyĹitt tehető érvényes ajźnlat.

b.) a minimális vételar: 38.300.000'- Ft.

c.) Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő avétel.źrat

- egyösszegben, készpénzben, vagy

- banki hitęl felhasaĺálźsáva|,vagy

- legfeljebb 5 év alaĹt, az adásvételi szeruőđés megkötésekor érvényes jegybanki
alapkamatnak megfelelő kamattď teľhelten, havonta egyenlő ľészletekben

fi zes se me g az ďább részlet ezett feĺtétel ek szeri nt.

A nyeľtes pá|yźuó köteles apá|yázat elbirá|ésaről szóló értesítés kézhez:łéte|ét k<jvető

15 munkanapon belül adasvételi szerzódéstkötni, és

- a vételaľ egycĺsszegben történő megfizetése esetén _ az ajźnlati biztosíték
összegével csökkentett _ véte|źnat az ađźsvételi szerződés megkötéséig eladónak
megfizetni,

- részletÍizetés esetén _ az ajźnlati biztosíték összegével csökkentett - vételar 20 %-
át a szetzódés megkötéséig megfizetni.

A vételar banki hitelből tdľténő kíegyenlítése esetén a nyeľtes ajanlattevő köteles a
páIyázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belĺil, tulajdonjog
fenntaľtással adásvételi szerződést kötni, és abeťlzętętt ajźnlati biĺosítékot, az áIta|a
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megajanlott vételar 50 %-áig kiegyenlíteni. A feĺľimaĺadó 50 % kiegyenlítéséľe banki
hitel vehető igénybe, amely teljesítésére a Magyaľ Allam és a Buđapest Fővarosi
onkormanyzat e|óvásáĺlási jogának gyakoľtásara ľendelkezésre álló határidő leteltéről
szóló énesítés kézhezvételétől sztlrnítotĺ 45 mmkanap áll a nyertes ajźnlattevo
rendelkezésére. A véte|ár megfizetéséľe vonatkozó határido nem hosszabbítható meg.
Banki hitel felhaszná|ása esetén az ď1źnlati biĺosíték foglalónak minősül'

A Kiíľó kiköti, hogy részletfizetés esetén az Önkormtnyzat a feĺľrálló vételaľhátralék
és jáľuIékai erejéig je|záJogtrogot, ennek biztosításaľa elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeztetbe aziĺgat|an tulajdoni lapjźtra első helyen.

Részletfizetés esetén a ľészletek beérkezésének hatarideje minden hónap 15. napja.
Eladó az esedékes részletekľől a szćrnlrát a teljesítést követően á||ítja ki és ktildi meg
vevő részére.

A vételár megÍizetésének móđjaľa (egyösszeď, vagy részlet), illetve részletfizetés
esetén a futamidő hosszara (maximum 5 év) az ajánlattevőnek az ajtn1ati <jsszesítőn
kell ajánlatot tenni.

Eladó az ingatlarlokat a vételár egyösszegú és ľészletekben töľténő megfizetése esetén
a Magyar Allam, illetve a Budapest Fővárosi onkormanyzat e\ővásárÍási jogának
gyakorlásaľa vonatkozó nyiIatkozaÍ megérkezését, vagy az elővasarlasi jog
gyakorlásráľa rendelkezésre álló hatráridő eredménytelen elteltét követő 5 napon beltil
eIőĺe egyeńetett időpontban adja biľtokba.

A vételaĺ banki hitelből történő megÍizetése esetén a birtokbaadás, a véte|ćr eladóhoz
történő megéľkezését követő 5 napon belül, előre egyeztetett időpontban történik.

3.) apálytaati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat i 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormanyhivatala VIII. kerĹileti Hivatala okmányiľodáján' valamint a
Budapest Fővĺáľos VIII. kenilet Józsefuláľosi Önkormányzat Polglírmesteri Hivatala
hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft' teiephelyein), a Jőzsęfvźros című helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgĺfurĺlesteri Hivatal számára
kdltségmentes hirdetési feliileteken töľténő megjelentetés szélesebb körű biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre áJ|ő internetes hirdetési portálokon kell közzéterľri.

4.) felkéri a Kisfalu K-ft-t a pá|yazati e|jfués lebonyolítasara és javaslattéteke a pźůyźľ;at

eredményének megállap ítasfu a vonatkozóan.

Felelős: Kisfalu KÍ. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. februáÍ 16.

Napiľend 4.5. pontja: CseľSző Bt. béľbevételi kéľe|me a Budapest VIII. kerĺilet, Kőľis u.
10. szám alatti ůiľes iinkormányzatĺ fulajdonú helyiségľe

9012015. (II.09.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzüryÍ Bizottság határozata
(1.l igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokÄbąn történt a szavazás.)

A Vlírosgazdĺálkodási és PénzĹigyi Bizottság tigy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII.' 35892 he|yrĄ3i számon nyilvantaĺott, Buđapest
VIII., Kőľis u. 10. szám a\aÍt elhelyezkedő, 58 m" alapterületii, tires, tinkormányzati
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tulajdonú, udvari bejáratú, foldszinti helyiség 50 %o-ka| csökkentett bérleti díjon töľténő
bérbeadásához,

2.) hozzájáľu| a Budapest VIII., 35892 heIyr^ajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.'
Kőľis u. 10. számalatt elhelyezkedő, 58 m, alapteľülettĺ, ĺiľes, önkormányzati tulajđonú,
udvari bejáraĺl, foldszinti helyiség bérbęaďásźthoz határozatlarl iđőľe, 30 napos
felmondási idővel a CserSző Bt. tészére, raktározás tevékenység cél'jttra,18.750'- Ft/hó
+ Afa béľteti + közĺizęmi és kiilonszolgáltatási díjak összegen.

3.) a bérleti szerzódés megkötésénęk feltétele, hogy az onkormányzat tulajđonában á1ló nęm
lakás céljaĺa szoIgáLő helyiségek bérbeađásanak feltételeiről szóló 35/201,3. CVI. 20')
szźnyűBudapest Józsefuarosi onkoľmrányzati ĺendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezďése ďapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezeÍÍségvttl|alĺási nyilatkozat aláírását vá|la|ja a leendő
berlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. februáľ 1 6.

Napirend 4.6. pontja: Kapcsolĺó Műszaki Kft. új béľIeti jogviszony létesítésére vonatkozĺí
kéľelme a Budapest VIII. Népszínház u. 24. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonú
helyiség vonatkozásában

9 1 /2015. (II. 09.) sz. Y ár osgazdálko dási és Pénzügyĺ B ĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľemati|rai blokkbąn tÖrtént a szavazós.)

A Vaľosgazdalkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) horzźjdrul aBudapest VIII., 34681ĺ0IN5 he|yrajzi számon nýlvłíntartott, a Budapest
vI[., Népszínház u. 24. szźtm alatt taLálhatő, 25 m2 ďapterĹilettĺ, őril<ormźnyzati
tulajdonú, utcai bejáratu, füldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadźstłloz
hatźrozat|an időľe, 30 napos felmondási idővel a Kapcsoló MiĺszakÍ Kľt. részére iľoda
cé|jtra,4L.t36,- Ft/hó + Áfa béľteti + köziizemi és ktilĺinszolgáltatási díjak összegen.

2.) abéľIeti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormĺínyzat fulajdonában alló nem
lakás céIjaľa szolrgźÄő helyiségek bérbeadasanak feltételeiről szóló 35/2013. CVI. 20.)
szźtműBudapest Józsefviírosi onkormrányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése ďapjan 3 haví
bérleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségválIalási nyilatkozat aláiĺźsát vtůIa|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. februáĺ 1 6.
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Napirend 4.7. pontja: FLAG Kfi. új bérleti jogviszony létesítéséľe vonatkozó kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Práter u. 51. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonú helyiségek
vonatkozásában

92 l20 |5. (II.09.) sz. Vá ľos gazdálkod ási és P énzĺi gyi BŁottsá g hatáłr ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzttgyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) houdjórul a Budapest VI[., 36227l0lV4 és 36227ĺ0ĺN19 he|ytajzi számon
nyilvántartott, Budapest VIil., Pľátcľ u. 5l. sztm alaÍt elhelyezkedő,27 + 22m2
ďapteľületri, önkoľmányzatífuLajđonú, utcai bejáratő fijldszinti helyiségek béľbęadásához
hatfuozat|aĺ időre, 30 napos felmondássď a FLAG Kft. ľészére, íiz|et, szewiz és ľaktáľ
tevékenység céIjára, 39.768,- Ft/hó + Áfa * könizemi és kül<inszolgáltatási díjak
osszegen.

3.) hozzójdrul aBudapest VI[.' 36227/0ĺN17 helyĺajzi számon nyilvantaľtott, Budapest
vlil.' Pľáteľ u. 51. sztlm alatt elhelyezkeđő, 151 m, alapteľtiletĺi, önkormányzatí
tulajdonú, utcai bejaratu pinceszinti helyiség bérbeađásahozhatőtozatlan iđőre, 30 napos
felmondással a FLAG ľ':Ít. részére, ľaktáľ tevékenység céiljára,74.564,- Ft/hó + Áfa +

közĹizęmi és külonszolgźútatÁsi díjak összegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat hrlajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gá,|ő helyiségek béľbeadasanak feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
számú Buđapest Józsefviáľosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bruttó bérleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjan közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalasi nýlatkozat a|éúĺástú' véi|a|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatĺíridő: 2015. februé!Í 16.

irend4l.pontja:ABudapestv[I.'II.JánosPálpápaté,r7táma|atti,
lyľajzi számrĺ üľes lakás elidegenítése csatolás céIjából

Soós Györry
A vitát megnyitja, megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
AzéĹtkérte ki, mert nem igaztntetszik ahattxozatijavaslat 3. pontja. Ami arra vonatkozik, ha
mégse veszi meg a szomszéd csatolas céljából a helýséget, vďami miatt meghilisul a
szeľződésk<jtés, akkor kijelöIi az onkormtnyzat árveręzésre. Árverezésen sem fogja senki
megvenni, tehát nem fog''ak előre jutri az'z.2'!,|1ggy elárverczzék' nýivĺín e helyett az|eme az
éľtelmes megoldás, hogy felajanljak a másik szomszédnak. Az źrverezésen szintén csak a két
szomszéd valamelyike fog érdeklődni, viszoĺtt immaľ a 80 %-os áron fudjĺák megvenni, mert
az a szabá|y, hogy az źtrverezésen 80 % a ki|<la|tasi aL Aztjavasolją hogy vegyék l<ĺ ezt a
pontot és ne árverezzék ezt semmiképpen, hanem prôbá|jzk ęladni.
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Soós Gyöľgy
Annyiban egészíterĺ ki Jakabfy űr szavait' hogy akkor aház|akóinak ajánlják fel, ne záĺják
ki, hogy ahtlzban valaki egy tárolónak meg szeretné veĺmi. Yá|aszadásta megadja a szőt a
Kisfalu Kft. képviselójének.

Nováczki Eleonóľa
Azért 8 m2' és azéÍt\akts a funkció, mert arľrak ideién, amikor az a|apitő okirat készült, még
lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlóje volt. Van még iiyen sajnos, ezeket szokták
behozri bizottsági tilésre, hogy módosítsák a funkcióját. Az&t javasoljak az źľrvęrésen történő
éľtékesítést, mert ilyen esetben a házban lakók meg szoktak jeleľľri és akar raktámak
megvásaroljźi< az ingatlant. Amennyiben a Bizottsáetgy dönt, hogy első körben a másík
szomszéđot is kérđezzék meg, és a ház lakóit, akkor teľmészętesen módosítaná iĘy a
hatáĺozatíjavaslatot, hogy a 3. pontban azLegyen benne, hogy amennyiben a kérelmező nem
é|' az e|adási ajánlatban foglalt vásárlási lehetőséggel, a Kisfalu Kft. ajanlja fel a tulajdonos
tarsaknak megvásarlásra, és ha ez eredménýelen, akkor menjen árveľésre, ez lenne a 4. pont.

Soós Gyöľgy
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ez egy kis józsefuáľosi abszurđ, további kommentáľja nincs hozzá.

Soós Gytirgy
További kérdés, hozzźlszőLás nincs, a vitćú lezĄa. Szavaztsta bocsátja az a|ttbbi hatfuozati
j avaslatot, az e|hangzott módosítással :

AYźltosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

7.lnozzanniaĺucĺapestvill..ll.JanosFaipaparcfrzamaiaui.Qf,
helyrajzi számú, 8 mÍ alapterületíí lakĺás 690.000' Ft$lfup..Jgtsenyeztetési eljarás
mellőzésével történő elideeenítéséhez csatolas céli ábó teszere.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldj.;n ffiészére elad;ási ajénlatot a
33/2013.(vII. 15.) sztlmú iinkormányzati renđelet szerinti ajanlati kötöttséggel és fizetési
feltételekkel.

3.) amerrnýben é| az eIadźsi ajánIatban foglalt hataridőn bęlĺil a
vétel lehetőségével, úgy a lakást a táĺsasházban található tulajdonostlíľsak részére kell
eiadási ajálrúatbarl fetajarrlani a jelen hatźtrozat 1.) poĺrtja szerinti feltételekkel.

4.) amennyiben a fulajdonostaĺsak nem é|nek az eladási ajánlatban foglďt hataridón beltil a
vétel lehetőségével, úgy a lakast a hatályos ľendelkezések szerint nyílt fuveńsen kell
elidegeníteni.

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

Soós György
MegáIIapítją hogy 11 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:
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1.)hozzäjźtu|aBudape:.tVIII.,II.JánosPálpápatérÜaĺnutuftiÜll
be|yrajzi szźlmti,8 m, alapterĹilefíí lakás 690.000,- Ft vételaron, versenyeztetési eljarás

93/2015. ([.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

mcllőzćsćvel t<iľténő elidegenítéséhez csatolás célj

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t. kül eladási aján7atot a
33/20l3.(v[. 15.) számú önkormányzati ľendelet szeńnti ajánlati ktitĺittséggel és fizetési
feltétęlekkel.

3.)amennyiben".ffiemélaze|ađásiaján1atbanfoglalthatáľidőnbelüla
véteI lehetőségével, űgy a iakást a társasházban található tulajdonostarsak részére kell
eladási ajánlatbanfelajánlani a jelen hatáľozat 1.) pontja szęrinti feltételekkel.

4.) amerrnýben a tulajdonostarsak nem é|nek az eladási aján|atbarl foglalt hatáľidőn beIül a
vétel lehetőségével, űgy a lakást a hatlílyos rendelkezések szerint nyílt :írverésen kell
elidegeníteni.

Fele1ős : Kisfďu Kft ' ügyvez ető ígazgatója
Határidő: 2015. februaľ 16.

Napirend 4.2. pontja: A Buđapest VIil., József krt. 38. szám alatti Ítildszintĺ,
34883l0/N6 helyrajzi számú, hatärozat|an időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás
céIjáľa szolgáló helyiség elidegenítése

Soĺós Gyiiľgy
A napirend vitáját megnýtją javasolja, hogy a 10%-os csökkentést vegyék ki, tehát a
hatfu ozati javaslat f . p ontj źú törölj ék.

Nováczki Eleonĺóľa
Befogadja. Úgy módosulna a hatźrozatijavaslat 2. poĺtja" felkéri a Kísfalu l(ft-| az eladasi
ajánlat kikiildésére.

Soós Gytiľgy
Megadja a szót Jakabfy Tamas képviselőnek.

Jakabs Tamás
A hozzászólasa egy kicsit mar tulhaladottá váIt ezek szerint , de azért arua szerctlé felhívni a

Ę9Yelmet, hogy ez a l0 %o felajánlása ez egy elég szfü mezsgye' ugyanis ez a funkció, amit
ok vállďnanak az nincs felsoľolva abban a parugrafusban, amire itt hivatkomak. Tehát az
egészségĹigyi szo|géűtatás nincs ott felsorolva. Amiľe ezen kívĹil hivatkomak a 4. bekezdés a
17. $-ból' az az) hogy kiilon<isen indokolt lakossági ellátási érdekek ténlogatása címén lęhet
adru ezt a 10 %o-ot. Viszont itt az egészségiigyi szolgáltatásnáI ugye ellátási köteIezettség az
egyźita|tn nem magáncégeket terhel, tehát úgy gondolją hogy ez még jogilag sem feltétleniil
ií]lt volna megez a L0 %o-os ĺĺľengedmény, ezért öľömmel veszi, hogy visszavontĺík'
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Soĺís Gyöľgy
Szintén igy Láttźk, további kérdés, hozzászőlás nincs, a vittt lezárja. Szavazźsra bocsátja az
al ább i battlr o zati j avaslatot, az elhangzoťt mó đo s ítas s al :

A Varosgaz&álkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzttjaruĺ az ingatlarl-nyilvántartásban a 34883l0ĺN6 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természętben a Buđapest VIII., József krt. 38. szÁłĺ aLatÍi füldszinti, 352ÍÍť alaptertiletrĺ
ingatlaĺra vonatkozó cladósi ajánlat b&Ió részére történő megküldéséhez, a vételárnak az
elkészĹiIt forgďmi értékbecslés, valamint a 3f/20|3. (VIL 15.) számú önkormányzati
ľendelet 17. $ (i) bekezdése a|apjźn a forgalmi érték 100%-ában, azaz 64.f60.000,- Ft
összegben tĺjrténő közlése mellett.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t az eladási ajtrlat kikĹildésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataľiđő: 2015. február 1 6.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodts szavazattal a Bizottstry az alttbbibatározatot
elfogađta:

94ĺ2015. GI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(11 igen' 1 nem, 1 tartózkodás sztvazatta|)

A Vráľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzźtjźral az ingatlart-nyilvantartásban a 34883l0/N6 he|yrajzi szĺámon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József kľt. 38. szÍm' alatti ftildszinti, 352m" alapterĹiletĹĺ
ingatlanĺa vonatkozó eladási ajźnlatbérIó ńszéte töľténő megktildéséhez, avételárnak az
elkészĹilt forgalmi értékbecslés, vďamint a 32ĺ201'3. (VII. 15.) szímri önkormanyzati
rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apjan a forgďmi érték |00%-ában, azaz 64.260.000,- Ft
összegben tciľténő közlése mellett.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t az eladási ajanlat kikĺildésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. februrír 16.

Napirend 4.4. pontja: Javaslat a Jőzsefvátrosi EgészségiigyÍ Szolgálat épületének
fetújÍtásához kapcsolódĺó ingatlan hasznáIati diintések meghozatalára

Soós Gyłiľry
A vitát megnyitja, megadja aszőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Őszintén szőIva nem érti, támogassák teljes gőzzeI az Awóra felújíüísát, de csak vizes és

málló falú raktĺfut tudnak adni a rendelő intézetnek, és milyen műszereket vagy orvosi
eszközöket fosnak a rothadó pincében, vagy helyiségekben tárolni?
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SoĺĎs Gyöľgy
Véleménye szerint eú'megnézteFőigazgató Úr is, es o kérte. Válaszadásľamegadjaaszőta
Kisfalu Kft . képviselőj ének.

Nováczki Eleonĺíra
Egy hosszabb listát kapott a JESZ a helyiségek megtekintésére, kivalasztottiík, hogy
melyikeket szeretnék megtekinteni és a végén eń.akettót választották.Ezze| egyĺitt, maĺ négy
helyiség fog a rendelkezéstikre állni ralctár cé|jźra. Kettő ftildszinti, jobb állapotu helýség és
ez a kettő pincei helyiség. Egyébként itt bútorokat, iľatokat táľolnának, mert, hogy ami
szĹikséges a műkcjdésrikhoz, azokatfolyton pakoljak az épületen belül.

SorĎs Gyiirgy
További kéľdés, hozzźszőIás nincs, a vitát lezźĄa. Szavazásra bocsátja az a|ábbi hatźrrozati
javaslatot:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) A Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat atu|ajdo1rában á1ló, Budapest VIII., Tolnai L. u.
44. szátm a|atti, 34970/0lN1 hľsz-ú, 110 m, alapteľtiletiĺ helyiséget díjmentesen
hasznáLatba adja a Józsefuiáĺosi Egészségügyi Szolgalat tészéte a Budapest VIII., Auĺóľa
u- 22-28. szźrrl alatti renđeiőintézet felújításának idejére, a műszaki átađás-źltvéte|
Iezfuásźig. A Józsefuarosi Egészségtigyi Szolgálat ezen időtaľtam alatt saját költségéľe
köteles a helyiségről gonđoskođni, a felmerülő költségeket megfizeüri.

2.) A Budapest Józsefilarosi onkonnányzat a tulajdonában álló, Budapest VIII., Víg u. 28.
sztlm alatti,34926/0/N8 ľľsz-ú, I75 m" alapteľülehí helyiséget díjmentesen hasnlźt|atba
ađja a Józsefiiárosi Egészségügyi Szolgálat részéte a Budapest VIII., Auľóru u. 22-28.
szám a|attí rendelőintézet felújításának iđejére, a műszaki átađźs-źńvéteI |ezáĺźsáíg. A
Józsefvarosi Egészségtigyi Szolgalat ezen időtanam ďatt saját kiiltségére köteles a
helyiségľől gondoskodni, a felmerĺ.ilő költségeket megfizetni.

3.) felkéri a Kisfďu Kft-t az ideiglenes hasnláLati megállapodĺások megkĺitésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. febľuĺĺr 9.

Soós Gyiiľgy
Megallapítja, hogy 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodts sravazattď a Bizottstęaza|ttbbihatźttozatot
elfogadta:

9sl20t5. GI.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůiryi Bizottság batározata
(10 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazatta|, oszi Eva nemvett részt a
szavazdsban.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) A Budapest Józsefuarosi onkormanyzat a tulajdonźtbanźůilő, Budapest VI[., Tolnai L. u.
44. szźttĺl' a|atti, 34970/0/N1 hľsz-ú, 110 m, alapteriilettĺ helyiséget díjĺľientesen
hasznáIatba ađja a Józsefviíĺosi Egészségtigyi Szolgálat tészére a Budapest VI[., Auróra
u. f2-28. szttm a|atti rendelőintézet felújításának idejére, a műszaki étadás-átvétę|
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|eztrásáig. A Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat ezen iđőtartam alatt saját koltségére
köteles a helyiségről gondoskodni, a felmerülő koltségeket megfizetni.

2.) A Budapest Józsefuaĺosi Önkormanyza!a tulajdonában álló' Budapest VIII., Víg u. 28.
szárn alatti,34926/0/N8 hľsz-ú, 7J5 m" alapterĹiletú helyiséget đíjmentesen haszná|atba
adja a Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auĺóra u' 22-28,
szźml alatĺi rendelőintézet felújítasanak idejéľe, a műszaki źúađás-átvétel lezfuźsźńg. A
Józsefuarosi EgészségÍigyi Szolgá|at ezęn időtartam aIatt saját költségéľe köteles a
helyisé gről gondoskodni, a felmertilő költségeket megfizetni.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t az ideiglenes haszntiati megálIapodasok megkötésére.

Felelős: Kisfaiu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. februźr 9.

Napirend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Villám u.flzám alatti
Társasház tetőterének értékesítéséľe

Soĺós Gyöľgy
A napirend vitájźtt megnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A Villám utcával kapcsolatban, kicsit éľtetlentil :áll a dolog előtt, meľt az tortéruk, hogy egy
2I1 m2-es padlastérből hasznosítható teľĹilet az 57 mf . Kaptak egy ingatlanforgalmi
értékbecslést, ami ezt a tęri|etet 3,4, vagy 3,7 millió forinfua értékeli fęl. Hát így rźnézésre,
szerinte ez jőval többet ér, nyilván nem szakember' meg nyilvan az ingat|anforgalmi
értékbecslő aZ ítt aláíréLsával tanúsította ezt,hogy ez mar peđig ennyit fog érni. Nagyjából 200
ezeľ foľintos négyzefunéter źnat és utána mégnégyzetméteľenként L50 ezer foľintos kialakítasi
költséget je|zetÍ az ingatlanforgalmi éľtékbecslő. Nyilván ezt az utóbbit tartja kicsit soknak, de
hát nýlván ez e1y egyéni vélemény. Ami viszont nagyon érdekes, ha megnézik a mostani
állapotot meg a későbbi allapotot, ugye a tĺíľsashaz ęzt a 3,4 millió forintot, ezt arĺ:a fogsa
költeni, hogy felújítj a atetoteret' illetve atetót. Na most, ha atętőt felújítjak, akkor is annyit
fog érni egy négyzetmétet a tetőtérből? Ezt vaIaki végiggondolta? Tehát itt gyakorlatíIag az
történik, hogy befizet vďaki egy tetőtétéÍt,3,4 millió forintot, amit igazétből. aĺra kĺjlt rá a
tÁĺsasház' amit o végĹil is meg fog venni. Igy aztźn aki eladja ezt atďőterct az nulla forint
bevételként, nyilván |esz a taľsasháznak egy szebb teteje, de igazőtbőI bevételt, tehát úgy
adnak el valamit, hogy bevétel nincsen belőle. Ugyhogy egy kicsit szkeptikus, hogy nem
kellene-e ezt egy kicsit jobban körüljámi, és az ingatlanforgalmi értékbecslőt megkérdezni,
eľĺ.ől a dologról, amit ő itt most megpedzegetett.

Soĺós Gyöľgy
Megadja aszőt a Kisfďu K.ft. képviselőjének.

Nováczki Eleonóľa
A tetőtét elidegenítése, az ajelenlegi műszaki kiiľtilmények köz<jtt töľténik, nem pedig egy
későbbi felújított állapotban, azért senkitőI nem lehet vételar megfizetését követelni, ami egy
későbbi állapotban lesz. Jó látta és jól kiemelte, Jrogy ugyan nagyon nagy tetőtér területről van
sző, de haszrros ďapteriilete 57 fiť összesen. Igy sok olyan beépítetlen teľiiiet marad, ami
továbbra ís a taľsasház közös tulajdona feletti tetőtér szerkezętet fogja jelentenl. Azon kívĹii a
tetőszerkezet az attrsasház közös tulajdonában marad, nem csak a beépített terĹiiet felett kerül
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felújításra, hanem a teljes tetószerkezet kerül feliljításľa. Sok azonnali beavatkozást igényel a
megközelítése szinte lehetetlen, kívülről lehet megoldani, belülről nincsen olyan szerkezeti
elem, amiből jól ki lehetne jutni eľľe a tetőszeľkezette, és a javításokat el lehetne végeni.
Még minđig ott marađ egy rész az önkormányzati tulajdonú műterem lakás felett, annak nem
teljes terjedeImében, egy lég1ét, tetőtér, tetoszerkezetig érő légtere van, hanem van bizony
tetószerkezet alatti teľülete is, ami a padlástér alatt helyezkedik el, az tovźtbbra is az
onkormányzat ťolött marad. ez onkormányzat, mint tulajdonostárs, kóteies Lesz ęzt a
tetőszerkezetet továbbra is karbantaľtani és ťĺzetru a kciltségeit.

Soós György
Megadja a szől Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egy picit még abszuľdabbnak |átja, ezt ahe|yzetet, itt van egy 1300 m"-es telek a Tisztviselő
telepen. Amin egyébként źů| egy 200 m,-nél nagyobb tcibbségében önkormányzati tulajđonú
hát becézhetik tarsasháTlak, de két lakás van abban a házban. Szóval, és azt is egészen
abszurđnak taľtja, hogy az értékbecslő beleírja egy Tisztviselő telepi ingatlannál a 60 ezet
forintos fajlagos négyzetméter trat. Szereüre tďálni még egy ingatlant a Tiszľvisęlő telepen,

ahol 60 ezer forintos fajlagos ĺégyzetmétet áĺat ki tuđnak mutatni. Aľľól nem is beszélve,
persze fuđją hogy a te|ek az osztatIan közös tulajdon, dę azért még is csak benne van ebben

az indirekt vagyonvesztés is ebben a tĺjr[énetben. Tehát azon kívĹil, hogy megveszl a tetőteľet

és a teljes pé,,^, amit a kisebbségi tulajdonos beťĺzet, azt atető felújítasaľa költik, amibőt o
ugyanúgy proťĺtáI, mint az onkormanyzat, azon kívtil még többségi tulajđonosa is lesz annak

-'ĺnguil-ĺrak, amelyik egyébként, egy 1300 m2-es Tisztvíselő telepi telken fekszik. Szóval
eń.rettentően' nęm szakéľtője a kérđésnek, de amennyiľe meg fudja ítélni, ebben benne van a

vagyonvesáés is, és benne varr adott esetben még egy hrítlen kezelési veszély is ębben a

történetben. Ezt nem gondolja, így reálisan elfogadhatónak. Nem éľti, hogy ha egyébként a

kisebbségi tulajdonos szeľetné megszerezli a többséget az iĺgat|arl fřĺlott, akkor miért nem

veszi meg a mríteremlakást.

Soós Gytirgy
Egytészt mźs péĺlzével nem tudnak rendelkezni, viszont azt' &demesnek látja ő is, hogy
vizsgźlják Íneg azt, hogy egy felújított tetószerkezet esetében, milyen forgalmi éľtéket, hogy

nem-e történik itt egy értékvesztés, ez esetben, tebźú ebből a szempontból ő is egyetért

Jakabł úľľal, hogy ezt meg kellene kicsit vizsgálni mélyebben. Javaslatot is fog tenni, hogy
egy héttel későbbi bizottságon targyaljanak erről és a felmeriilt kéľdésekre és kételyekre,

kimerítő írasbeli kiegészítést fog kéľni ellhez az anyaghoz.
Megadj a a szőt Jakabff Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
Visszatérve az előzőelr'hez, szerinte fordíwa Ĺilnek a lovon, tehát, hogy ha 3,4 millióért el

fudják végezru a tetó felújítását, és ezze| éľtéknövekedést tudnak a tetőtéľben végezni, vagy
létrehozri, akkor végezzék el, és utána adják el a tetőteret. Ez az egyik dolog. A mrásik dolog
męg az, hogy mint Komássy képviselő ur említette, azért egy nagyobbacska telek van ez alatt

attrsasház alatt, és bamár rijľa megvizsgaljak ezt a đolgot, akkoľ tessék mźr megvizsgálru aa
is, hogy vette az ingatlanforgďmi értékbecslő Íigyelembe a telekľészt. Szerinte ennek a

telekněĹ az aúnyos,észe eziě|entékeny összeg, és anďkor etadjfü ezt aplusz 57 nł-t, akkor,

csak a lakás részét vette figyelembe az éľtékbecslés és azt a telekľész növekményt, amí ene a

tulajdoni hányadrajut, ezt nem.
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Soós Gytĺrgy
Az albetét növekedését, igen.

Jakabfy Tamás
A szźzaIékos nĺj vekedé s ét.

Soós Gytiľgy
Ezekkel a kiegészítésekkel tenne javas|atot az elnapolásra. Kisfalu Kft. befogađja-e a
javaslatot?

Nováczki Eleonĺóľa
Sok olyan kérdés merült fel, ami egyébként kĺilĺjnösebb vizsgáIatotnem igényeI, mert, hogy a
tetőszerkezet, olyan mértékben nem ťog értéknĺjvekedést, a tető, padlástéľ tekintetében
eredményezni, mint amennyi jelenleg van. Maximum akkor a bevételt nem kell a tźttsasház
tetőterére forđítani. Második kéľdés, hogy jelenleg akkor' hogy ha ez a tetőtét felújításra
keľül, mínd az onkormanyzatnak hozzá kell tenni a saját részét, mind pedig a
magríntulajdonosnak bozzá kell terľri a sajátrészét. Nem ismeri a vevő anyagi helyzetét' de
hát lehet, hogy meghalađja egyébként a képességeit, és az 57 rÍť lakasnövekedés biztosításáľa
már nem marađ feđezete, tuđomása szerint egy négy gyermekes családról van szó, és egy
ugyanelĺJ<ora lakást szeretnének, ugyanekkoľa teľĺilettel kiegészíteni.

Soĺós Gytirgy
Vizsgáljak ffiag felmerültek kérdések, ewel legyen kiegészífue, az előterjesztés
visszavonásľa kertilt.

Napirend 4.9. pontja: Főnĺx MMI Színhá.zi és Miĺvészeti Mííhely Egyesiilet béľbevételi
kéľelme a Budapest VIII. Somogyi B. u. 10. szám alatti üľes tinkoľmányzati tulajdonú
helyiség vonatkozásában

Soós Gyiiľgy
A napirend vitźĄátmegnyitją megadja a szőt Komiássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A cé|befizetés, 2015. június l-jei lejarta következtében csökken a közös költség fizetési
kötelezettség. Javasolją hogy a célbefizetéstől eltekinthet az onkomlényzat,javasolja, hogy
2l.6I6.-Ft legyen a bérleti đíj. Ez egy művészeti műhely. Ennyiben |ehet az Önkormrányzat
veliik relatíve nag5rvonďú, végiil is egy hasanálaton kívÍili helyiségrőlvarr szó.

Soĺós Gytĺrgy
Megadja aszót a Kisfalu Kft. képviselőjének.

Nováczki Eleonĺóra
Befogadja.

Soós Gyöľgy
További kéľdés, hozzźsző|ás nincs, a vitźlt LezéĄa. Szavazźlsra bocsátja az alźlbbi hatfuozatl
javaslatot:
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AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a Budapest WI[., 36427l0|N1g helyľajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Somoryi B. u. 10. szám a\aÍltalálható' 83 m2 alapterülettí, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejaĺatu, pinceszinti nem lakás cétú helyiség
bérbeadásrához határozatlan időľe, 30 napos felmonđási hataridő kikötésével a Főnix
MMI Színházi és MíÍvészeti Műhely EgyesüIet részére, rakttltozás céIjfua, a
mintlenkĺlri közös költséggel megegyező (ameiy az eiőteľjesĺés táľgyalásának
időpontjában 21,.616,- Ft/hó) + Áfa bérleti * közĺizemi és kiilönszolgáltatási díjak
összegen.

2.) a bérleti szeľződés megkötésénęk feltétele, hogy a Főnix MMI Színházi és Míĺvészeti
Műhely Egyesĺilet tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony idótartama a|att és azt
követően sem élhet bérbeszamítássď, és a felújítás kdttségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onko rm źny zaĹtőI.

3.) a bérleti szerzóđés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkormanyzattu|ajđonában á1ló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről sző|ő 35/2013. (vI. 20.)
szźtmís, Budapest Józsefuarosi onkormanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése ďapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||a|ási nyilatkozat alttításźú vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2015. február 16.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az a|źhbihattxozatot
elfogadta:

961201'5. (II.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodasi és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hoz'zäjáru| a Budapest VIII., 36427/0/Nt9 helyľajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII., Somogyi B. u. 10. szálm a7att ta|źihatő,83 m2 alapteľüleťú, tires,
önkoľmanyzati tulajdonú, utcai bejaľafu, pinceszinti nem lak'ás célú helyiség
bérbeadásához hatátozaÍ|an időre, 30 napos felmondrási hatźndő kikötésével a Főnix
MMI Színházi és Míívészeti MíÍhely Egyesĺilet részére, ral<tarozźs céLjtra, a
mindenkoľi közös kdltséggel megegyező (amely az előteľjesztés táľgyďásanak
iđőpontjában 2|.616,- Ft/hó) + Áfa bérteti + köziizemi és különszo|galtatási díjak
ĺisszegen.

2.) a bérleti szeruódés megkötésének feltétele, hogy a Főnix MMI Színházi és Művészeti
Műhely Egyesület tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony iđótartama alatt és azt
követően sem élhet bérbeszámítĺássď, és a felújítas költségét semmilyen jogcímen nem
kövętelhęti az onkorm źnv zattő|.
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3.) a bérleti szerzőđés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem

lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szőlő 35l20l3. (VI. 20.)
sztrĺilBudapest Józsefuárosi onkormányzatirende|et i4. $ (2)bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján
közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállďasi nyilatkozat a|áítását vá||alja a leendo

bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatója
Határiđő: 2015. februar 16.

5. Egyebek
(írós b e li el őt erj e szté s)

Sorís Gyłĺrgy
Kiilön tfugya|jaa Bizottság az 5. blokk napiĺendi pontjait, mivel erre javaslat érkezik.

Napiľend 5.1. pontja: A 2015. évi vagyonnyilatkozat-tételi kiitelezettség teljesítésével
kapcsolatos beszámoló
Előterjesztő: Soós Györgł _ a VórosgazdáIkodási és Pénzüglí Bizottság elnöke

Soós Gyłiľgy
A napiľend vítájátmegnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ań. szerętné jeIezni, nem tudja, hogy van-e, bar tudomása szerint nincsen széndéka az
onkormanyzatnak a vagyonnyilatkozatok nyilviínosságra hozásźlra, illetve, hogy ennek
varľrak személyi kĺltĺĺttségei is. Csak akafta jelrentŕ., hogy belátható időn belül, az elmult 5

évre visszamenőIeg a sajźt vagyorľryilatkozatát nyilvĺánosságra fogja hozni. Aki esetleg élni
kívrín vele, szívesen biztosítanak feliiletet. De mindenki megoldhatja saját maga is.

Soĺós Gyöľgy
Akar honlapon, akar facebookon, bárhol szintén szívesen nyilvĺánosságrahozza. Ezzel semmi
pľobléma nincs. További kérdés, hozzászőIás nincs, a vitát lezáĺja. Szavazźsra bocsátja az
alábbihatározati javaslatot:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a polgármester, ďpolgáľĺnesterek, illetve valamennyi onkormányzati
képviselő 2015. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
beszĺámo1ót,

2. felkéri a jegyzot, hogy tegye meg a sztikséges intézkedéseket a 201,4. évi
vagyornyilatkozatok visszaadasa vonatkozasában.

Felelős: jegyző
Hataridő : 1' pont esetében 20 1 5. febru aĺ 9.; 2. pont esetéb en 2015. fębruaľ 1 6.
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Soós György
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatźrozatot
elfogadta:

97/20t5. GI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. tudomásul veszí a polgármesteľ, alpolgármesterek, illetve valamennyi önkormanyzati
képviselő 20L5. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
beszámolót,

2. felkéľi a jegyzőt, hogy tegye meg a sziikséges intézkedéseket a 2014. évi
vagyonnyilatkozatok visszaadása vonatkozasában.

Felelős: jegyző
Hataridő: 1. pont esetében 2015. februat 9.;2. pont esetében20t5. februaľ 16.

Napiľend s.2. pontja: Javaslat a Százados út 12. és 14. számrĺ ingatlanok
telekeryesÍtéséľe a Pitypang Napközi Otthonos óvoda bővítése érdekében
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ _ a Városfejlesztési és Főépítészi Üg,losztály vezetője

Soós Gyiĺľgy
A napirenđ vitájźń megnyítją kérdés hozzászőlás nincs, avittt|ezárja, szavazástabocsźúja az
ďábbi hatÁĺ ozati j avaslatot :

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Szźaađos ttt 12. (HRSZ.
38881/2) és 14. (HRSZ. 38877) száľrÍt telkek egyesítéséhez sztikséges tulajdonosi
hozzěljźrulést megadją egyben fe|hata|mazza a polgĺírmestert a ftildhivatďi ugyintézéshez
szĹikséges dokumentumok aláíľásaľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráľidő: 2015. februĺír 9.

Soós Gytiľry
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartóZkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatźltozatot
elfogadta:

98ĺ2015. (II.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizoftság batározata
(13 igen' 0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Szźuađos tlt 12. (ITRSZ.
3888Il2) és 1'4. (HRSZ. 38877) számú telkek egyesítéséhez sziikséges tulajdonosi
hozzźljáĺalást megađja, egyben ťelhata|mazza a polgánnestert a ftjldhivatali ügyintézéshez
szĹikséges dokumentum ok alźńtésáĺa.

Felelős: polgármester
Hatariđő: f015. februtr 9.
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Soĺós Gyöľgy
A bizottsági ülést !3 őra 39 perckor bezárja, megkösz<ini a részvételt.

K. m. f.

(/\ 'n .-l++-
Á/ l^,ln\&ľ'-q-,,d ,

Dudás]tśtván Jóżšefn é -BizoÍĹság ďelnöke

Az Mötv-ben foglalt ręndelkezéseknek megfelel, és a Vaľosgazdá|kodttsi és Pénziigyi
Bizottsás 2015. februáĺ 9-ei ülésén elhanezottakat hitelesen tanúsítia.

Szervezési és Képviselői Iľodą

A j egyzőkönyvet készítette:

ŕď.rĺt'q
Deĺákné LőĺinczMfuta
Szervezési és Képviselői Iľoda
ugyintézóje

A bizottsági iegyzőktinw mellékletei:

- jelenléti ív

- meghívó

- előterjesztések

hő^J-ÄŁ
Agócs Zsanett Rita

Szervezési és Képviselői Iroda
iigyintézője
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