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Soós Gyłirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 3. renđes ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 1f
fővel hatáľozatképes. Ismerteti a napiľendet, majd szavaztsra bocsátja az a|ábbi napiľendi
javaslatot:

Napirend:

t. Zárt iilés keretében táľgyalandó előterjesztések
(írásbeli előterj eszté ý

1. Javaslat a Budapest, VIII. kertilet Nagýemplom u.Ü,"ám a|attí ingatlanĺa
vonatkozó elővasaľlási jogľól vďó lemonđásra
Előterjesztő: Csete Zoĺtón - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

2. A Budapest, VIII. keľület Rákóczi tlt 57 ' szĺám ďatti iroda
vonatkozó elővásarlási jogľól való lemonđás
Előterjesztő: Pénzes Attila _ a Vagyongazdállrndósi és

vezetője

2. Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztály
El ő t erj e s z t ő : P énz e s Att il a _ iigy o s zt óIyv e z e t ő
(írósb eli e ĺőterj e szté s)

1. Tulajdonosi hozzájárulas a Budapest VIII. ker. Leonardo da Vinci u. 39. szćmil
ingatlan vízb ekotésének megsztint etéséhez
Javaslat az Ú3 teleki téri piacon lévő K4 tizlethelyiség bérlői kérelmének e|bírá|tstra
Javaslat az Ú; ľelekĺ Téri Piac J2 je|íi tizlethelýségľe vonatkozőbér|ętljogviszony
közös megegyezéssel történő megszĺĺntetésére, vďamint ezt követó hasznosításáĺa

Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Tdros-üzemeltetésż Szolgźlat igazgatója
Ktiĺeiiilet- haszntiati kérelmek ę|blrá|ása (póľxÉzľEsÍTEs)
TulajdonosihozzájaruIás a Budapest VIII. kertilet Szigony u. 4. szźlmű ingatlan előtti

elosłószekľény viilamosenergia-ellátasanak kiépítéséhez 1ľóľXľZBESÍTES)

3. Kisfalu Kft.
ElőteĘesztő: Kovács ottó _ ügnezető igazgató
(írós b eli eĺőterj e szt é s)

1. A Budapest vI[., József kfi. 

-i 

szźm ďatti,Ű'elyrajzi
számú lakásra készĺilt éľtékbecslés feltilvizsgál ata kénti kéľelem

2. A Budapest vlil., József korut 9. szźlma|atti,36410/0ĺN9helyrajzĺszámil,hatfuozott
időĺg szóló bértetijoggal terhelt egyéb helyiség elidegenítése

magánszemély Budapest VIII., Dankó u. 29. szttm a|atti

teremgarézsban lévő 5. szźmígépkocsĹbeállóhely bérbevételére iľlányuIó kérelme
Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Krudy Gy.u. 3. szźtm alatti Ĺires, <ĺnkoľmanyzati

tulajdonri nem lakas célú helyiség bérbeadásaľa kiírt nyilvĺános palyéuattezttrásfua és

az eľedmény megállapításźr a
Javaslat a Budapest VIII. kenilet, Rfüóczi út 19' szám a\atti iires, önkormtnyzatl
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásáĺaklírt nyilvános ptiytlzatlęzárćsfua és

az er edmény megáI|apitásfu a

megnevezésii ingatlanĺa

Uzemeltetési tJgło sztály

2.
a

+-

5.

ą

4.

5.



6. Javaslat a Budapest VIII. kerület' Rákóczi út 51. szám ďatti Íires, önkormtnyzati
tulajdonú nem lakás célri helyiség nyiIvános egyfordulós pá|yźzaton t<irténő

bérbeadásáĺa
7' 

-lacsonyabb 

bérleti díj megállapítźtstravonatkozó kérelme a Budapest
VIiI. kerĹilet, T<imő u. 32-38. szám a|aÍĺi iires, önkormźnyzati tulajdonú nem lakás
célťr helyiségre
Szokolszky Agnes egyéni váIlalkoző bérbevételi kéľelme a Budapest VIII' kerĺilet,
Üll0 ĺt 44. szttmďatti ĺires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú heýiségre
Javasiat a Budapest VIII. kerület, Üllői itt 66la. szfuĺ alatti iires, önkormźnyzati
tulajdonú nem lakás célú helyiségek béľbeađásáľa kiírt nyilvános pályázatlezárásźtra
és az eľedmény megállapításfua

10.Javas1ataBuđapestVIII.keľület,KľúdyGy.utca|szĺĺmriTaľsast'Ű
helyrajzi sztnlű albetét (tetőtér) beépítéséľe és a k<izĺjs tulajdonú épiiletrészek
felújításaľa vonatkozó megállapođrás elfogadására

11.JavaslataBudapestYIII.,Lajzau{EzźmaIattílakásravonatkozóan|l}

-érlő 

bérleti jogviszonyanak közös megegyezéssel való megszĹintetésére,
másik lakás bérbeadása mellett

12. Javaslat a V[I., Lujzu o.ezám alatĺi lakásĺa vonatkozóan
bérleti jogviszonyanak közös megegyezéssel vďó

megszĺintetésére' másik lakás bérbeadása mellett
13.JaváslataBudapestVIII.,Lujza"Ě.zjma|attl1akásjogcímnélkii1i

lakáshaszrlá"lójának 

-Jhelyezéséľe 

vonatkozóan
14.JavaslataBudapestVIII.,Lujzu.'*zÁma|attilakásravonatkozóan

-bé.1ő 

béľIeti jogviszonyrínak közĺis megegyezéssel való
megsztintetésére, másik lakás béľbeađźsamellett

15. Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadásĺára (5 db)

4. Eryebek
(íľósbeli előteĘ esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerÍilet Magdolna Negyed Program III. keretein belül
megvalósuIt közútfejlesztések során megépített ktizcsatonrákkal kapcsolatos
döntésekre
Eĺőterjesztő: Fernezelyi Gergely - a Vórosfejĺesztési és Főépítészi Ug,,osztóly vezetője

Soós Gyłiľgy
Megállapítja,hogy 12 ígen,0 nem, 0 tatózkodás szavazattaL aBizottságaz alábbi napiĺendet
elfogadta:

49ĺ2015. G.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziĺryi Bizottság határozata
(12 ígen,O nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)

A Vrĺrosgazdálkodási ésPéĺuugyi Bizottság az a|źlbbi napirendet fogadja el:

Napirend:

8.

9.



1. Javaslat a Budapest, VIII. kerüIet Nagýemplom u.eB'ám alatti ingatlanľa
vonatkozó elővásarlasi jogról vďó lemondásra
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

2. A Buđapest, VIII. keľttlet Ráklczi {]t 57. szám alatti íľođa megnevęzés{i
vonatkozó elővásarlasi jogľól való lemondĺĺs
Eĺőterjesztő: Pénzes Attila - a Vag,longazdáIkodási és Üzemeltetési
vezetője

2. Y agy ongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyo sztá|y
Előterj esztő : P énzes Attila _ ügłosztályvezető
(ír ós b el i eI ő t erj e s zt é s)

1. Tulajdonosi hozzájáĺulás a Budapest VIII. keľ' Leonaľdo da Vinci u. 39. szÁmtt
ingatlan vízbek<jtésének megsziint etéséhęz
Javaslat az Uj Teleki téri piacon lévő K4 üzlethelyiség bérlői kérelmének elbítt.Jtľ,őła
Javaslat azĺli teLek':, Téľi Piac J2 je|u tizlethelýségre vonatkoző bérLeÍijogviszony
közös megegyezéssęl történő megsziintetéséľe, valamint ezt kĺivető hasznosítźsáĺa
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefiárosi Vdrosüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Közteľtilet-h asnĺźiatĺkéľelmek elbíralása (p o.rrÉzgEsÍľÉs)
TulajdonosihozzźĄáĺulás a Budapest VIII. kerület Szigony u, 4. s,zámu ingatlan előtti
elosztószelĺľény villamosenergia-ellátlásának kiépítéséhez (POTKEZBESITES)

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ouó _ ügnezető igazgató
(ír ósb eI i el őterj e szté s)

1. A Budapest VIII., József kľt. szálm alatti,Ih e|yr ajzi
szőmű lakásra késztilt értékbecslés feltilvizsgáI ata irźnti kérelem

2. A Budapest VIII., József körut 9. szélm alaÍti,364I0/0/N9 he|yajzi sztlmíl,hatáĺozott
időre szól.Ĺ bérleti ioggalterhelt egyéb helyiség elidegenítése

3. 

-aganszemeiy 

Budapesi VIf., Daĺkó u. 29. szźłm a]atti
teremgarázsban Iévő 5. szamű gépkocsĹbeállóhely bérbevételére iľanyuló kérelme

4. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Kľúdy Gy. u. 3. szám ďatti Íires, önkoľmányzati
tulajdonú nem lakas célú helyiség béľbeadasźraklírt nyilviános pźůyázat|ezáĺźsára és
az eredmény megállapításara

5. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Rákóczi út 19. szźtm alattí iires, önkormĺányzati
tulajdonú nem lakás célú helýségbérbeadátsĺáĺa kiít nyilvrínos pá|yazatLezttrźsaru és
az eređmény megáLlapítźsaru

6. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Rfüóczi út 51. szźm a|atti iiľes, önkoľmźnyzati
fulajdonli nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pźůyázaton történő
bérbeadására

7. 

-dacsonyabb 

bérleti díj megállapításźra vonatkozó kérelme a Budapest
ViII. keľÍilet, Tömő u. 32-38. szám alatti iires, önkoľmáĺyzati tulajdonri nem lakás
célri helyiségľe

|. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ós b el i eI őte rj es zté s)

ingatlanra

ÜgyosztóIy

2.
a

4.
5.



8. Szokolszky Agnes egyéni vallalkozó béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet,
Üllo ĺt 44. szźrĺďatti iires, önkormányzati tulajdonú nem lakas célú helyiségre

9. Javaslat a Budapest VIII. keriileq Üllői iĺt 66/a. szálm alattí üres, clnkoľmányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadására kíírt nyilvános páJyázat lezfuásźra
és az ereclrrrérry lnegáll apitts:ara

10.Javas1ataBudapestVIII.kerület,KĺúdyGy.utcafzámúTarsaSh.á"5
he|yľajzi számu albetét (tetőtér) beépítésére és a közös tulajdonú épÍiletľészek
felújítasáÍa vonatkozó megállapodĺás elfogadásaľa

11.JavaslataBudapestJľI.'Lujza"*zámalattilakásravonatkozóan$

-bérlő 

bérleti jogviszonyának koms megegyezéssel vďó megsztintetesere'
mĺísik lakas bérbeadása mellett

i2.Javaslat.3_Ęudapest yg!-. Lujza u- szám a|atti lakásra vonatkozóan
bérlő bérleti jogviszonyĺának k<jz<ĺs megegyezéssel való

megsztintetésére, másik lakas béľbeadĺása mellett
13. Javaslat a Budapest VI[., Lujza u.- szźml a|atti lakas jogcím nélkiili

Iakáshasznĺálójanak elhelyezésére vonatkozóan
14. Javaslat ? Euclgpest vlll. rujza ".{Ezźtm a|atti laklísra vonatkozóan

ffibé'lő béĺleti jogviszonyán;k közös megegyezéssel való
megszĹintetésére, masik lakas bérbeadása mellett

15. Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásaľa (5 db)

4. Egyebek
(írósbeli előterj esztés)

i. Javaslat a Buđapest VIII. kertilet Magdolna Negyed Program III. keľetein belül
megvalósult köZutfejlesztések során megépített közcsatornákkal kapcsolatos
döntésekre
ElőteĘesztő: Fernezelyi Gergely _ a Városfejlesztési ěs Főépítészi Ügłosztóly vezetője

|. Zárt ülés keretében tárgyalandró előterjesztések
(írĺźsbeli előteĘ esztés)

Napiľenđ ĺ..l.. pontja: Javaslat a Budapest, vul. keľĺilet Nagfiemptom u.*zám
alatti ingatlanľa vonatkozó elővásáľtási jogľtól valĺó lemondásľa ZÁRT Ülns
Előterjesztő: Csete Zokdn - ą Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tdrglalósa zórt iilés keretében tijrtént az Mötv. 46.s @ bekezdése értelmében, A
napirend tdrgyalósa sorón elhangzottakaÍ és a meghozott 50/2015. (I.26.) sz. WB

hatórozaÍot a zóĺt iilésről késziilÍ jegyzőkönyv tartnlmaaa

Napiľend 1.2. pontja: A Budapest, VIII. keľiilet Rákĺóczi űft 57. szäm a|atti iroda
megnevezésíí ingatlanra vonatkoző e|ővásńrLási jogľólvaló Iemondás zÁRT ÜlBs
Előterjesztő: Péĺaes Áttila _ a Vaglongazdálkoddsi és Üzemeltetési Úgyosztóly vezetője

A napirend tárglaldsa łźrt iiles keretében tijrtént az Mijn. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirenď tdrgyaldsa sorón elhangzottakat és a meghozott 5l/2015. (I.26.) sĺ WB

Ilatdrozatot a aÍrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv taľtalmazzu



2. Y agy ongazdálko dási és Uzem eltetés i Ugyo sztáiy
Előterj esztő : P énzes Attila _ ügyo s ztáIyvezető
(ír cÍsb el i e I őterj e s zté s)

Soĺós Gyöľgy
Kĺilön tźttgya|ásra tesz javaslatot a 2.4- napiĺendi pont tekintetében. Egyéb külon taľgyaLásra
javaslat nincs, a 2. blokk napirendi pontjainak egyĹĺttes vitáját megnyitja, Iezáĺja. Szavazásra
bocsátjaazalttbbihatálrozati javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Tulajdonosí hozzájálľulás a Budapest YIII. keľ. Leonardo da
VÍnci u. 39. számú ingatlan vízbekiitésének megszüntetéséhez

A Varosgazdálkodási és Péĺlzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájfuilźlsát adja a Cordia City Gaĺden Kft. megbízásźból eljaró Fővárosi
Vízművek Zrt. részére a Budapest VIII. kerület Leonaľdo da Vinci u. 39. szám (hrsz.:
36278) alatti ingatlan NA 25-os uzbekötés megsztintetésének köZterĹileti munkaihoz, a
bontassal és burkolatbontassal érintett jałda- és utpá|yaszakasz helyreállítási
kötelezettsége mellett az alábbi fęltételekkel és kikĺjtésekel:

a. jelen tulajđonosi hozzájétruIás a bensházőÍ. (éplttetőt) nem mentesíti az építésllez
szükséges egyéb szakhatósrígi és hatósági engedélyek beszeruése aLőI,

b. a beruhtuónak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźtru|źtst a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Fővĺáros VIII. kerĺilet Polgánnesteń Hivatal
Hatósági |JgyosńaIyéiő|, va|arnint Építéstigyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és
az abbaĺ foglďtakat maradéktďanul be kelltaľtani,

c. az engedéiyes köteles a munkák (helyľerállítás) elkészĹiltéľől a koaerĺilet kezelőjét és
tulaj donosát írásban éľtesíteni,

đ. je1en tulajđonosi |lozztljáĺu|ás csak az engedé|yezó szervek, szalĺhatóságok
előírásďnak maľadéktalan betaľtásával, a đöntés napjźltőI szérnított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatátlďő : 20 1 5 . jaĺĺuar 26.

Napirend 2.2. pontja: Javaslat az ai Teleki téľi piacon Ié:vő K4 üzlethelyiség béľtői
kérelmének elbíľálására

AYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzäaz új Teleki Téri
Piacon taláIható K4 jelű tizlethelyiségre vonatkoző a|bér|etbę adásboz a HLA Kereskeđelmi
Korlátolt Felelősségu Tarsaság (székfiely: 1104 Budapest, Máđi atca 97. IIL em. 8.

Cégegyzékszám: 01 09 19 l 9 1 4, Ađőszźrn: 24962285-2-42) részére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺldő : 20 7 5 . jaĺruár 26.



Napirend 2.3. pontja: Javaslat az Ú1 Teleki Téľi Piac J2 je|íi iizlethelyiségľevonatkozó
bérleti jogviszony kiizłis megegyezéssel tłirténő megszüntetéséľe, valamint ezt ktivető
hasznosításáľa
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. hozzájźnll 

-s 

az Önkormtnyzat köz<itt 2074. máĺcius i4. napján
létľejött, a J2 jelru tizlethelyiség bérleti szerződésének kĺjzös megegyezéssel történő
megszĹintetéséhez, egyben felkéri a polgármesteľt a megiállapodás a|źtírástra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. januat 26.

2. az I. pontban foglalt bérleti jogviszony megsziinését követően pá|yazat útjĺán kívanja
hasznosítani a Jf jelu iŁIethelyiséget, amelyre tekintettel elfogadja ahatározat mellékletét
kép ező pátly ázati fe lhívást.

Felelős: polgármester
Hatértđő : 20 L 5 . januat 26.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjoĺahatározat2. pontja szeľinti ptiyázati felhívás
honlapon tĺjrténő megjelentetéséről.

Felelős: polgĺĺrrĺrester
Hataridő: 20|5. januar 26.

Napiľend 2.4. ponfia: Kiizteľĺilet-használati kéľelmek elbíľálása

A napiľend 2.4. poĺtjátt kiiliin tárgya|ásra kikéľték.

Napiľend 2.5. pontja: Tulajdonosibor'záiátrulás a Budapest VIII. kerĺilet Szigony u. 4.
számú ingatlan előtti elosztószekľény villamoseneľgia-ellátásának kiépítéséhez

A Városgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

hrlajđonosi hozzájaru|ását adja az EL}y'JŰ Ha|ózati Kft. részére a Buđapest VIII. keriilet
Szigony u. 4. szźnn előtti aszťaltozott jźLrdaÍI (hĺsz.: 3572814) lévő elosztószekĺény
villamosenergia-ellátás kiépítésének köZtenileti munkďhoz, a bontassal és buľkolatbontassď
érintett járdaszakasz helyľeĺĺllítasi kĺitelezettsége mellett az alábbí feltételekkel és
kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzájárulas a benlházőt (építtetőt) nęm mentesi.tĺ az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszerzése alóI,

b. a beruhźzőnak (építtetőnek) a közűtkeze|oi és munkakezđési (buľkolatbontásí)
hozzájáĺulást a vonatkozó ľendelęt (I9/I994. (V.31') KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteri Hivatď



Hatósági TJgyosúźúyátóI, valamint Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és

az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. az engedéIyes kĺjteles a munkák (helyreallítás) elkészültéről a közteľület kezeIőjét és

tulaj donosát írasban értesíteni,

đ. jelen tulajdonosi hozzájáru|as csak az engeđéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő : 201 5 . janufu 26.

Soós Gyiĺľgy
MegáIlapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
hatarozatokat elfo gadta:

Napiľend 2.1. pontja: Tulajđonosi hozzá'járulás a Budapest VIII. ker. Leonarđo da
Vinci u. 39. számú ingatlan vÍzbekłitésének megsziintetéséhez

5212015. (I.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartrízkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn történt a szavazás.)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzźĄánĺLélsátadja a Coľđia City Garden K-ft. megbízásából eljaľó Fővaľosi
Vízművek Zrt. Észére a Budapest VIII. kerülęt Leonarđo da Vinci u. 39. szám (ľsz':
36278) alatti ingatlan NA 25-ös vízbekötés megsziintetésének közteľĺileti mrmkáihoz, a
bontassal és burkolatbontássď érintett jarda- és tttptiyaszakasz helyľeállítási
kötelezettsége mellett az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekel:

a. jelen tulajdonosi hoznjfuu|źls a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĺikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aIőI,

b. a beruhźzőnak (építtetőnek) a közűtkezeloi és munkakezđési (burkolatbontlási)
hozzájáĺu|ást a vonatkozó rendelet (|9ĺ1994. (V.3i.) KHVM rendelet) szerinti
męllékletek csatolásávď a Budapest Fővaros VIII. keľtilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági LJgyosztźiyától, valamint Építésügyi lrodájátőIelőzetesen meg kell kémi, és
az abban foglďtakat maradéktďanul be kell taĺani,

c. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítĺás) elkészĹiltéről a közterulet kezelőjét és
tulaj donosát ínásban éľtesíteni,

d. jelen trrlajdonosi hozz-ajfuulźs csak az engedélyező szervek, szak,hatőságok
előírásainak maradéktďan betartásávď, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. iaruar 26.



Napiľend 2.2. pontja: Javaslat az ai Teleki téľi piacon |évő R4 üzlethelyiség bérlői
kéľelmének elbírálására

53/201,5. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem j áru|hozzá az új Teleki Téri
Piacon talźůható K4 jeliĺ Ĺizlethelyiségre vonatkozó atbérletbe ađáshoz a HLA Kereskedelmi
Korláto1t Felelősségú Tlĺľsaság (szék1rely: 1104 Budapest, Mádi utca 97. III. em. 8.
Cé gs e gy zékszźrn: 0 1 0 9 1 9 1 9 I 4, Adő szźtm 249 6f28 5 -2-42) r észér e.

FęlęIős: polgáľmester
Határidő: 2015. jarruár 26.

NapÍrend 2.3. pontja: Javaslat azlli Teleki Téľi Piac J2 jelű iĺzlethelyiségľe vonatkozĺó
béľIeti jogviszony ktizös megeryezéssel tiiľténő megsziintetéséľe, valamint ezt kiivető
hasznosítására
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Vórosüzemeltetési Szolgdlat igazgatója

54|201'5. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikni blokłúąn tortént a szavazás.)

A Vrírosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájźlľľ/' Je és az onkoľmrányzat közőtt 2OI4. mźrcius 14. napjrán
Iétrejött, a 12 jel'ft tizlethelyiség bérIeti szerződésének közĺis megegyezéssel töĺténő
megsziintetéséhez, egyben felkéri a polgáľnestert a megállapodźs a]źtitásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hatláridő: 2015. jarnar 26.

2. az 7. pontban foglďt béľleti jogviszony megsziĺnését követően pá|yazat litján kíváqia
haszrosítani a 12 jel'ťi tizlethelyiséget, amelyre tekintettel elfogađja ahatározat mellékletét
kép ező p tly ázati felhívást.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : 2015. januar 26.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a hatarozat2. pontja szerinti pá|yazati fellĺvás
honlapon tcĺrténő megjelentetéséről.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridó : 20 I 5 . jaĺruár 26.

Az 54ĺ2015. (I.26.) sz.határozat mellékletét a jegyzőkiinyv ĺ.. sz. melléklete taľtalm^z:za.



Napirend 2.5. pontja: Tulajdonosi hozzájálrulás a Budapest VIII. keľiilet Szigony u. 4.
számú ingatlan előtti elo sztószekľény villa mos en er gia- e||átáls án ak kiépítés éh ez

5512015. (Í.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(l2 igen,0.nem, 0 tartózkodás szavazatta|,1
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazós.)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy:

trrlajđonosi hozzájźru|ćlsát ađja az ELMU Há|őzati K-ft. ľészére a Budapest VIII. kerület
Szigony u. 4. szám előtti aszfaItozott jáTđlán (lľsz.: 35728/4) lévő elosztószekľény
villamosenęĺgia-ellátás kiépítésének közterĹileti muĺkáihoz, a bontással és burkolatbontássď
érintett jaľdaszakasz helyreállítási ktitelezettsége mellett az ďábbi feltéteiekkel és
kikiitésekkęl:

a. jelen tulajdonosi hozzÁjáru\ás a bęrvházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszeľzése alól,

b. a benlhézőnak (építtetőnek) a köztftkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontasi)
hozzäjarulźst a vonatkozó ręndelet (I9l1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
melléklętek csatolásával a Budapest Fővĺíľos VIiI. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztalyától, valaminf Épftésugyi Irodájátő| előzeteseďmeg kell kérni, és
az abban foglaltakat maradéktalanrrI be kell tartari,

c. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkésziiltéről a közterĺĺiet kezelőjét és
tulaj dono sát írásban értesíteni,

d. jelen tulajdonosi hozzajźlru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a đĺintés napjától számított I évig érvényes.

Felelős: poigármester
Határidő: 2015. januaĺ 26.

A Bizottsdg létszúma _ Pintér Attila megérkezésével _ 13 főre vdltozotĹ

Napirend 2.4. pontia: Kłizterület.hasznáÄatÍ kérelmek elbíľáIása

Soĺós Gyöľry
A2.4. napirenđ vltaját megnyida, megađja a szót Vörös Tamás képviselőnek.

Vtiľiis Tamás
Kétponthozklvtnhozz'źszőLru,azegyka VOPI.H Építő és Ingat1anforga|maző Kft., szó volt
ĺôIa az ę|őző bizottsági ülésen, hogy itt két szempontrendszer iitközik. Az egýk az, hogy a
Bizottság szereti tamogatni azokat abenlhźzásokat, amik Józsefvláľos értékéhezhozzźadnak.
villazaxat emelnek, felújítanak, széúIodaépítések folynĄ ezrLemľossz dolog. A masik ľésze
pedig az, hogy szeretnének érvényesíteni, - követelésnek nem nevezné -, de egy olyan
problémát megoldaĺri, ami miatt vélhetőleg az épitkezés miatĹ az útbuľkolatokon komoly
kaľok keletkeztek. Ezt kellene feloldani, előzőLeg beszéIt az UgyosnÁ'|yvezeto Úrral, aki
ttĘékoztatta u ugy állásáĺól. Azt szeretné kérni, hogy most szintén voqjak vissza az
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előterjesztésnek ezt a pontját, és induljanak el abba az iľányba, hogy kössenek egy
megállapodást a kiviteIezóvel, aľĺa vonatkozőan, hogy elismeri a felelősségét az útburkolat
okozta karok tigyében' azthe|yteá|lítja, és ennek keretében, ennek a\áírtváItozatávalhozzák
vissza a Bizottság üléséľe, és annak fényében fudnak dönteni adott esetben az egyébként
szokásos és bármilyen másik esetben indokolt kedvezmény megadásĺáról. Nyilván az is egy
másik he|yzet, hogyha Ó ezzę| nem kívĺín élni, ha nem szeľetné a felelősségét elismerni,
valamilyen oknál fogva, de akkor a Bizottság egY másik út előtt ál1, melynek tudatában
döntęnie kelt majd erľől. Arra kéri ÜgyosĺáIyvezetó Urat, hogy az előteľjesztésnek e pontját
vonja vissza- Hasonlót szerętne kémi az\zhalmaz Vendéglátó Bt. ügyében is, ott egy nagyon
egyszeriĺ problémávaI állnak szemben, nincs pontos helyszínrajz, tudja, hogy a
hosszabbításoknal ezt nem szoktiák mindig figyelembe venni, hiszen egyszer maĺ döntött a
Bizottság arróI, hogy az a he|y megfelelő. Mindazonáltď mind a közterĹileteik, mind a
komyező közteľület foglalások azért a|apvetőęĺ vá|toŻtatjźk a környezetet, ahova ezeket az
engedélyeket az tnkotmźnyzat kiadja. Aĺľa szerctné kéľni a Hivatal munkataľsait, hogy a
jövőben ezt mellékeljék a hosszabbítasokhoz ís' Ermek fényében tudjon dönteni a Bizottság.
En. az előteĺjesaést is a következő bizottsági ülésre visszahozva ezzel |aegészít:łe, a maga
részétó| nem látja akadalyát az elfogadásnak. Tďán a 2018-as dátum az egy kicsit hosszú idő.
Adđig sok minden történhet, biztonságosabb, ha 1-2 éves távlatban kapjak męg az említett
vĺĺllalkozók az engedélytiket. De httt ez akkor lesz fontos, ha majd a döntést is meghozza a
Bizottság.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Pénzes Attila ügyoszŁĺlyvezetőnek.

Pénzes AttĺIa
Rendbenvisszavonják,ésakö'vetkezobizottságitilésrevísszahozzźů<.

Soĺós Gyiirgy
További kérdés, hozzásző|źls nem lévén, szavazásta bocsátja a hatźttozati javaslat alábbi
pontjait:

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1. közterüIet-hasznźůatíhozzźtjaruIást ad - egy összegben tĺjrténő díjfizetéssel - az a\źhbi
ügyben:

Ktjzteriilet-hasnĺáůő, kér e|mező :

Közterület-használat idej e :

KözterĹilet-hasnĺźiat cé|j a:

KözterĹil et-hasnláLat helye :

Köztenilet-hasnltiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatánđ(5 : 20I 5. jarnat 26,

D)ilt{ Euľope Kft.
(1081 Budapest, Rákóczi út 63.)
20i5. januar 26. -2015.június 23'
reklámtabla
Beľzsený u. 1. (RakócatŃ73.)
2ftŕ
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f . tudomásul veszi a DXN Erľope Kft. kozterület-hasznttlatát 2014. đecember f4-tő| 2015.
januaĺ f1-ig azza|, hogy a D)Ôĺ Europe K-ft. kĺĺteles az e|marađt köZterĹilet-hasznáIati
díjtartozésátmegfĺzetní.

Felelĺĺs : polgármesteľ
Hataridő : 20|5. jaĺnaĺ f6.

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy đc!nt, hogy közterület-haszná|ati
hozzźtjźlruLttst ad _ díjmentességgel _ azalábbi ĺigyben:

Koztertilet-haszntlő, kéľelmező :

Közterület-használat idej e :

Közterület-használat céii a:

Kö zterület-hasznźůat helye :

Kozteľtilet-használat nagysága:

Felelős : polgĺírmester
Hatláľidő: 20|5. januar 26.

KdzterĹilet.hasznáIó, kéľelmező :

Kö zterĹilet-hasz.rń|at ídej e :

Közterül et-haszntiat cé|j a:

Közteriil et-hasznźůat helye :

K<jzteriilet-hasznźiat nagys ága :

Felelős : polgĺáľmesteĺ
Hattndó : 20I 5 . jaĺuár 26.

Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és

Gimnázium
(i082 Buđapest, Horváth Míhály tér 8.)
2015. marcius 13.

egyéb rendezvény (i848/49-es forľadalom és
szabadsághaľc megemlékezés)
Hoľváth Mihtůy tér
2100 m'

Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
2015. január26. -201,8. jaauar t4.
z<jlđhulladék- gyujtő sziget
Villámu.7.
10 m2

A VlárosgazdĺíIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-hasznźiatihozzźtjar:vlast ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

2. az I.hatfuozatípoĺtban foglalt közterĹileĺhasznétlatihozzÁjźrulźs megadásának fekételei
aza]ábbiak:

a. a szęlekÍív szigetek 5 m sugaľri kömyezetď a Jőzsefvátosi Vaľostizemeltetési
Szo|gálat(Kérelmező)kötelestiszttntartani;

b. panasz esetén a zöldhulladék-gyujtő sziget kialakításrának felrilvizsgźlata szĺikséges, és

amennyiben indokoit azáthe|yezés, aztaKére|mező térítésmentesen biztosítja;
c. az ütemezett, heti hĺáľom ďkďommal történő edényiirítéseken felril az edények

köľnyezetének állapotát aK&eĺmęzőnek minden nap ellenőriznie kell.
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3. tuđomásul veszi a Józsefuiírosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at' zölđhullađék-gyĺjtő sziget
céljábóI igénybe vett közterület-használatát2015.januar 14-tőI2015. jarnar25-íg.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2015. januaĺ 26.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
hatáĺ o zatokat elfo gađta :

56/201'5. G.26.) sz. VáľosgazdáIkođási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt,

1. közterĹilet-haszntůatíhozzajaĺĺLást ad _ egy összegbęn töľténő díjfizetésse| _ az a|źtbbi
ügyben:

KözterĹilęt-hasznáIő,kére|mező: D)o.{ Euľope Kft.
(1081 Budapest, Rákóczi út 63.)

Kĺjzteĺtilet-használat ideje: f0|5. januar 26. - 2015.június 23.
KözterĹilet-hasznźllat cé|ja: reklámtábla
KözterĹilet-használathelye: Berzsenyi u' 1. (Rfüócziilt73,)
KözterĹilet-hasznáIat nagysága: 2 m.

Felelős: poigármesteľ
Hatáľidő: 2015. jaĺruar 26.

2. tuđomásul veszi a DXN Erľope K-ft. közteľĹilet-hasnltt|atát 2014. decembeÍ 24-tőI2015.
janu'ír f5-ig azzaL, hogy a D)s{ Europe K-ft. kĺiteles az e|maradt közteľĺilet-haszntúati
díjtaĺtozását megf izetni.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. jarruar 26.

57ĺ2015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry tgy dönĹ hogy közteriilet-hasnlálati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességge| _ az ďábbi ügyben:

KöáerĹilet-hasznźůő,kéreĹmező: Fazekas MiháIy GyakoľIĺí Általános Iskola és

Gimnázium
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

Közterüiet-használatideje: Z)IS.máĺcius 13.

Köztęrĺilęt-hasznáIatcé|ja: egyéb reĺđemény (1848/49-es fonadalom és
szabadságharc me gemlékezés)
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Közterüiet-hasznáIat helye: Horváth^Mihźiy tér
Koztertĺlet-haszĺáIatnagysága: 2100 rÍť

Felelős: polgármester
Hataĺidő : 20Í5. január f6.

58/2015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľtilet-hasnĺáIatihozzájźra|ást ad _ díjmentességgel- aza|ábbi tigyben:

KöZteľület-hasznáIő, kéľelmező: Józsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyas tér 15.)

KözĹerület-használat ideje: 2015. jarrurír 26. -20L8. januźr |4.
KdzterĹilet-használat célja: zöldhullađék-gríjtő sziget
Közterĺilet-haszná|athelye: Villám u. 7.
Köztertilęt-hasznáiatnagysága: 10 m2

Feielős: polgármester
Határiđő: 2015 . jarnáľ 26.

2. az 1.határozati pontban foglalt köztenilet-hasznźiatíhozztljáru|ás megadásának feltételei
azalábbiak:

a. a szelektív szigetek 5 m sugaľú kömyezetét a lőzsefvźĺosi Városiĺzemeltetési
Szolgálat (Kéľelmező) köteles tisztán tartaru;

b. panasz esetén a zölđhulladék-gy(ijtő sziget kiďakítäsának felĺilvizsgáIata sziikséges, és

amennýben indokolt az áthe|yezés, azt aKérelmező térítésmentesen biztosítja;
c. az utemezett, heti háĺom alkalommal történő edényÍirítéseken feltil az edények

kömyezetének á||apotźú aK&ę|mezőnek minden nap ellenőriznie kell.

3. tudomásul veszi a Józsefuaĺosi VarosÍizemeltetési Szo(gáűat zölđhulladék-gwjto sziget
céIjábći igénybe vett közterület-hasmálatźLtflĹs.januráľ I4-tő12015. janufu 25-ig.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. január 26.

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó _ügnezető igazgató
(ír ós b eli előterj e szté s)

Soós Gytĺľgy
Van-e kĹilön tárgyaléĺsra javaslat? Megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A 3 .4., 3. 10. és 3.|2. napitendi pontokat kéri kiilön taľgyalni.

14



Napiľend 3.1. pontja: A Budapest V[II., József Iĺľt.

- 

e|yrajzi számrĺ lakásra késziilt éľtékbecslés

A Váľosgazdálkodasi és PérrzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

Soós Gyöľgy
Egyéb küiön tárgyalásrajavaslat nincs, a blokkban marađt napirendi pontok egyiĺttes vitáját
megnyitja, |ezźtrja. Szavazásta bocsátja az a|źbbi hattrozati javaslatokat:

szátm a|atti.
felÍilvizsgálata iľánti kéľelem

l.)aBuđapestVIII.,JózsefloÍ.ÜzzmaLatti,|Jtlĺsz-il,$Írŕ
alapteľiiletú lakás elidegenítésével kapcsolatosan hozott 1300/20|4. CXII.O8.) szźlmu
hatźrozatátvá|tozat|arnlfenntartja,avétęltlratnemmódosítja.

2.) kijelenti, hogy az |.) pontban foglalt hatźltozat esetében fennátló ajanlati kötottség
időtaľtama a forgďmi érték feltilvizsgalata iranti kérelęm előterjesztése és a
Yáĺosgazđálkodasi és Pérzugyi Bizottság állásfoglalásanak kézhenétele közötti
időtaľtammal megnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatráridő: 2075. februáĺ f .

Napirend 3.2. pontja: Á Budapest VII[., József kiirrit 9. szám alatti, 364t0l0lÁJ9
helyrajzi számil,határozottĺdőľe szóló béľleti joggal teľhelt egyéb helyiség elidegenítése

A Varosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingatlan-nyilvantaľtasban a 36410l0lV9 heĺytaýi számon nyilvántaľtott, temlészetben
a Buđapest VIII., József körut 9. szźm alatti' 69 ĺŕ ďapteľiileťu, hatźrozott idejiĺ bérleti
joggai terhelt nem lakás célú helyiségre fennźiló elidegenítést k'lzźrő fęltétel alól
felmentést ad,

2.) hozzájáruI az ngat|an-nyilvrĺntartasban a 364Í0l0/N9 he|yrajzi számon nýIvántaľtott,
természetben a Buđapest VIII', József körut 9. szálm alafti, 69 m, ďapteniletű' Íłildszinti
egyéb helyiségre vonatkozó elađási ajanlat bér|ó ńszéľe tĺirténő megkĹildéséhez, a
vételárnak, az ekésnJ|t forgďmi éľtékbecslés, valamint a 32/2013. ľII. 15.) szárÍl
önkormányzati rendelet alapjan a forgalmi érték 100 %o-źtbarl, azaz 26.984.971',- Ft
<isszegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatlíľidő: 2015. februźtr 2.
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Napiľend 3.3. pontja.-magánszemély Budapest VIII., Dankrí u.29.
szám alatti teremgarázsban lévő 5. számú gépkocsĹbeállóhely béľbevételére iľányulĺó
kéľelme

AYfuosgazđálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy ddnt, hogy

1. hazzájźlru| a Budapest VIII.' Dankó u. 29. szirn alatti, 35483/2lNl hľsz-ú épületben
kialakított teremgaĺázsban az 5. számú gépkocsi-beállőra bérleti szerzóđés megkötéséhez.
hatfuozatIan iđőre 30 napos felmondáii ídővel személygépjtnmú taroltt'u óerya'u|C

agánszemé|y tészéĺe 8.750'- Ftĺhő + Afa bérleti díj összegen.

2. a bérleti szeľzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzatfiiajdonában álló nem
lakás céljrára szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. CVI. 20.)
szźmlí Budapest Józsefuárosi Önkormányzati ľendęlet 14. $ Q) bekezdése ďapjan 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetésétvźila|ja a leendő béľlő.

3. az onkormtnyzat tulajdonában áltó nem lakás céljáĺa szolgálő helyiségek bérbeadásanak
feItételeiľől szőIő 35/2013. (VI. 20.) szźműBudapest Józsefuaros onkormanyzati ľendelet
17. $ (5) c) pontja a|apjan ęltekint a kozjegyző elotti egyoldďú kötelezettségvállaló
nyilatkozat megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 207 5. februfu 2.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest v[I. kerüIet, Kľúdy Gy. u. 3. szám alatti
üľes, önkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános
p áÄy áaat lezáłr ás ár a és az eredmény m egáI la p ítás áľa

A napiľend 3.4. pontját külôn táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 3.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet' Rákóczi űlt Í9. szám alatti üľes,
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános páůyázat
|ezárásära és az eredmény megállapítására

A Váĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) megá|lapítia,* a Budapest VI[., Rakóczi ,6t 19. szám a|attl,
36509/0/N9 hľsz-ú, 237 m" ďapteľiiletĘ iires ö'nkomlźnyzati,I. emeleten elhelyezkedő
nem lakas célú helyiség bérbevételére vonatkoző pźůyázata érvénytelen.

2.) a Budapest VIII., Rákóczi tĺt 19. szám alatti,3650gl0/N9 hĺsz-ú, 237 m2 ďapterĹilehĺ,
iires önkormtnyzati' I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeađtsfua a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 840/2014. (Vn. 04.) számíhatározat ulupjá"
kiírt nyilvános egyfordulós páJyázati eljríľast érvényesnek' de eredménytelennek
nyilvánítja.

3.) felkéľi 3 Kisfďu Kft-t a Buđapest VIII., Rákóczi itt 1'9. szttm alattí, 36509ĺ0/N9 hrsz-ú,
237 m" alapterriletrí I. emeleti nem lakás célú Ĺizlethelyiség bétbeadásźra vonatkozó
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nyilvános egyfordulós pályázatkiírásźra, g3.O4O,- Ft/lró + Áfa berleti díj osszegen. A
pá|yázati felhívasban ki kell kötni, hogy
a.)a helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület

248l20I3.Ni.19.) szĺímú hatźĺozatának 8. pontja szerinti lf és 25 %-os bérleti díj
kategónźhatartozó, illetve nyilváĺos intemet szolgáItatás (internet kávéző, call center,
stb.) tevékenységre vonatkozik, továbbá

b.)a Kiíró kizáĺja a béľIő äItal' a bérbeadóľa taĺtozó tblújitási mrrnkak béľleti díjba történo
beszámításának lehetőségét a minimális bérleti díj mértékére tekintettei.

4.) a Bizottság felkéri a Kisfďu Kft-t a pá|yazat. a Versenyeztetési szabá|yzattól szóló
428/20|2. CXil. 06.) számú a Budapest Józsefulĺľosi onkormányzat Képviselő-
testĹiletének hatáĺozaÍźlban foglaltak szeńnti lebonyolításľa.

5.) apályźzati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat Í1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaros Kormanyhivata\aVlll. kerületi Hivatala okmanyirođájćľł, valamint a
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzaÍ Polgármesteri Hivatala
hirdetőtabtájan, a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefváľos címu helyi lapbaľr, az Önkormfulyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgĺírmesteľi Hivatal szćlmćxa
költségmentes hirdetési feltileteken történő megjelentetés szélesebb köríĺ biĺosítasa
érdekében az egyéb rendelkezésre á||ő intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: f0I5. fębrufu 2.

Napiľenđ 3.6. pontja: Javaslat a Budapest vilL keľület, Rákóczi rńt 51. szám alattĺ iires,
iinkoľmányzati fulajdonú nem lakás célri helyiség nyilvános egyfoľdulós pályázaton
tiiľténő bérbeadására

A Y áĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsźlgúgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi Ĺlt 51. szám aJattí,3464|l0/N3 hĺsz-ú,
246 m' ďapteľületiĺ utcai bejaĺatű floldszinti + magasňldszinti nem lakás céIú
tizlethelyiség bérbead:ísiíra vonatkozó nýlvános egyfordulőspáLyäaatklíttsátą 108.000'-
Ft/ľró + Áfa béľlęti díj ĺisszegen. A palyźuati felhívasban ki kelt kötni, hogy a helyiségre
nem adható be olyan ajánlat, amely nyilvános intemet szolgáltatás (internet kźxézó, ca||

center, stb) tevékenység végzésére vonatkozik'

2.) a Bizottsźtg felkéri a Kisfalu Kft-t a pźlyźľ;at a Versenyeztetési szabályzatő| szőIó
428/20|2.6II.06.) szÁmúa Budapest Józsefüarosi onkormrányzat Képviselő-testĺiletének
hatfu ozatában foglďtak szeľinti lebonyolításra.

3.) apilyázati felhívást a Versenyeztetési SzabáLyzat |I. pontjában foglďtaknak megfelelően
a Budapest Fővlĺros Kormĺnyhivata]aVlll. kęľületi Hivatala okmanyirodájźn, valamint a
Budapest Fővráros VIII. keniIet Józsefvaľosi onkormrínyzat Polgármesteľi Hivatďa
hirdetőtábIájan, a vagyonĺigyleti megbízott tigyfélfogadásra szollgá/rő heýiségében
(Kisfatu Kft. telephelyein), a Jőzsefvétos című helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgíľmesteľi Hivatal számfua
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költségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb köriĺ biĺosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre ál1ó intemetes hirdetési portálokon kell közzéteruri.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
HaÍáriĺ]ŕj: 2-015. fehnlár 2.

Napiľend3.7.pontja:ffilacsonyabbbérIetidíjmegállapításáľavonatkozó
kérelme a Budapest VIII. keľület, Tiimő u. 32-38. szám alatti üres, iĺnkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiségre

A Váľosgazdflkodási és Pérziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . ) visszav onja az 116|, |201'4. (xI. 1 7.) számú hattrozatát.

2.) Itozzlźjdrul a Budapest VIII., 36139ltIN1 he|yĄzi szímon nyilvántartott, Budapest
VIII, Tiimő u. 32-38. szźtm a|att elhelyezkedő,Iépcsőhźzból megk<lzelíthető, ftjldszinti
30 m, alapterĹĺletíí, iires, önkormĺányzati tulajdonú helyiség bérbeadásahoz hatźrozatlaĺl
iđőre, 30 napos felmondásí idő kikötésével{iltffi magánszemé|y részére,
háztartási holmik taľolása cé|jaĺa a mindęnkori közös koltség (melynek összege a
hatźrozrthozatal időpontjában: 12.572,- Ft/hó) + ĺta béľIetÍ + kĺjztizemi és
kiilonszolgáltatási díj ak összegen.

3.) abérleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzatiiajdonában álló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeađásának feltételeiről szóló 351201'3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vá||a|ja a leendő bérlő.

4) az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakĺás céIjaľa szo|gźlő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szőIó 35/fOL3. (VI. 2O.) szőłnu Budapest Józsefváros onkormányzati
rendelet 17. $ (5) bekezđésében foglďtak a|apjtn eltekint akozjegyző előtti egyoldalú
kötelezetts égváIlďó nýLatkozat megtételétő l.

Felelős: Kisfďu Kft . ügyvez eto igazgatőja
Hatźridő :20 I 5 . februát 2.

Napirend 3.8. pontja: Szokolszlry Ágnes eryéni vá||a|koző béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Ütlő últ 44. szám alatti üres, łinkormányzatitulajđonrt nem lakás
célú helyiségľe

A VárosgazdláIkodási és PénzÍ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájarul a Budapest VflI., 36402/4tDĺ4 he|yĺajzi számon nyilvantaľtott, Budapest
VIII. keľület, Üuoĺ űt 44. szźlm ďatt elhelyezkeđő, 46 m, alaptertiletíĺ, iires,
önkonnlĺnyzati tulajđonú, utcai bejáľatu, ffjldszinti helyiség bérbeađísához hattrozott
időre, 2019. decembeľ 31.ig, Szokolszlry Ágnes egyéni vállalkozó részére, féľfi, női,
gyermek fodrászat tevékenység cé|jała,48.500,- Ft/hó + Afa béľleti + közĹizemi és

kül önszol g á|tatäsí díj ak tĺ s szegen.
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2.) a béľIeti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajđonában álló nem
lakas céljara szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f013. CVI. 20.)
szźĺnllBudapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. s (2)bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése aIapján
kozjegyzó előtt egyoldalú k<jtelezeLtségváIlalási nyilaĺkozat a|áíĺ,lsát váIlalja a leelldő
bérlo.

Fele1ős : Kisfalu Kft . tigyvez eto igazgatőja
Határidő : 20 1 5 . februźtr 2.

Napirend 3.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Ünoĺ ĺt 66la. szźlm alatti üľes,
iinkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségek béľbeadására kiíľt nyilvános
p á|y ázat (ezár áłs ár a és az ered m ény m e gá I l apítás ár a

A Városgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I') megáIlapítja a Budapest VIII. 36274/0lN2 és 36274ĺ0lN3 helyrajzi szímon
nyilvarrtartótt, u Budupest VIII., Üĺoi ĺlt 66. A. szźml a1atti,94 |ł + 165 m2 alapterÍileĺĺ
oril<ormáĺyzatí tulajdonú helyiségek bérbeadásaľa, a Vaľosgazdálkodási és Péľlziigyi
Bizottság 959lf01'4. (IX. 01.) szamú hatáĺozata alapjan kiírt nyilvanos egyfordulós
pá|y ázat érvényes, de eredm énytelen.

2.) fe|kén a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[., tllĺĺ ĺt 66lA. (Nagfiemplom utca felőIi
bejaratu) szám a|aÍt ta|á|ható, Żezléĺoĺuz hĺsz-ú utcai bejaratu pinceszinti 94 fił
alapterületű, és a Budape^st Mil., Üuĺi ĺt 66tA. szarĺ a|atti,36f74l0lN3 hĺsz-ú utcai
bejaratu fřildszinti 165 fiť alapteriiletíĺ önkormanyzati tulajdonú, ĺiľes, nem lakás célú
helyiségek béľbeadĺásara vonatkozó nyilviános egyfordulós páIyázat kiíľásáľa,
önkoľmányzati feIađatokhoz és célokJroz kapcsolódó tevékenységet végzo szewezet
rész,ére, spoľttevékenység végzése céljźľ:ą kedvezményes bérleti díjon' azaz 69.225,-
Ft/hó' + Áfa béľleti díj összegen azza|, hogy a páLyźuatí kiírásban szereplő bérleti díj
méľtéke az alábbi feltétek együttes megléte estén csökkenthető a béľleti szerzőďés egyéb
feltételeinek változatlanul hagytsa mellett:
a) a szervezęt a pźiyéaatnyeľteseként bérleti szerzódéstköt, és
b) a heIýségbeĺvégzett első éves tevékenységére vonatkozó beszámolőját a szalonai

bizottság r észéte benyúj totta"
c) és azt az illetékes Bizottság elfogadta,
amelynek a|apján az orlkormźnyzat TulajđonosilBéľbeadói jogokat gyakorló bizotÍsága a
bérleti díjat a helyiség Józsefulĺros, valamint a jőzsefufuosi lakosok érdekében folýatott
tevékenység szerinti kihasznďtsága fiiggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja
szeľinti kedvezĺrényes mértékĺe csökkentheti.
2.1. kiíľásnak tartalmazrua kell, hogy a palyaző legďább | éve bejegyzett és mfüödő,

önkoľmányzati feladatokhoz és célolĺÍroz kapcsolódó tevékenysé get végzó szetvezet
kell, hogy legyen, továbbá Józsefvaros lakossága érdekében kell ellátria a
tevékenységé! amelyhez a civi| tevékenységet végzn szeľvezętnek apélyäzathozbe
kell csatolnia a szal<rnai tervet a helyiségbentervezett tevékenységére vonatkozóan'

2.2. a Kt. batźrozat 29. pont értelmében a szakmai terv és a szalanai beszámoló
értékelésére és elfogadástra az onkormanyzat hatásk<jľrel renđelkező szakmai
bizottsága jogosult. Amennyiben a szak,ĺlaĺbiznttság a szakmai tervet és beszĺímoiót
elfogadta, iryy az onkormĺínyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoĺló bizottsága
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az önkormányzati feladatokhoz és céIokhoz kapcsoiódó tevékenységhez kapcsolódó
bérleti đíjat az adott évrę is engeđéIyezi. Ameĺľryiben a szętvezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az éľintett év január 1. napjától
visszamenőlegesen az a|<tuźiís forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szeľint
kiszámított, a nem civi'l sz,ervezetehe meghatarozott bérleti díjnak megfelelő
összegre emelkedik. Ameruryiben a szakmai terve, beszámolój a alapjtnbizonyított.,
hogy tevékenységét csak részben végeńe Józsefuaros érdekében, űgy a bérleti díj a
26. pontban szabáIyozott magasabb kategoriába soľolt bérleti díjra emelkeđik.

f.3.apá|yázati kiírásnak tartalmazsia kell, hogy a pźiyázaÍ. nyertesének vállalnía kell,
hogy a helyiségek fellijítlísanak költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem
követelheti a béľleti jogviszony fennállása a|aÍtés azt követően Sem.

2.4. az ónkorményzatĺ feladatokhoz és célokhoz kapcsolóđó tevékenységet végző
szervezetrrek a k<jvetkező feltételęket a bérleti szeľzőđésben vállalnia kell,
amennyiben a béľleti jogviszony 13. hónapjától a bérleti díj összege a kedvezményes
méľtékre csökken:
ba) honlapján, sajtómegielenésein szerepeltesse támogatóként az onkoľmányzatot,
bb) a legalább havi rendszeľességii helyiséghasználatot igénylő eseményekről

(fogadóóľa, gyĺĺlés, ľendezvény, tanácskozás, stb.) ktildjön értesítést, meghívót
az onkormźnyzatnak. Az események népszerűsítésére az Önkoľmźnyzat a
honlapjan, közösségi portál pľoÍiljan ,'civil eseménynaptźrt,' hoz létre és
működtet.

bc) minden év marcius 15. napjáig nyujtsa be az ađott évre vonatkozó szakmai
tervét, amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során
megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységď végez, az
mennyiben szo|gáija Józsefuaĺos és a józsefuarosi lakosok érdekeit.

bd) az elóző évi tevékenységéĺől nyujtson be besámolót taľgyév május 3|. napjáig.
be) a helyiségben az alapszabáIyźlban megjelölt céloknak megfelelően a

bérbeadĺáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan foIytassa.

3') felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyazat a Versenyeńetési szabáIyzatról szóló 428/2012.
(KII.06.) szźtmu a Budapest Józsefuĺárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
határozatábanfoglaltakszeľintiIebonyolításra.

4.) apźlyźnati felhívást aVersenyeztetési Szabályzat1'1. pontjában foglďtaknakmegfelelően
a Budapest Fővaros KormlányhivatalaVlll. kerĹileti Hivata]a okmĺánýľođájőn,vďamint a
Buđapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefvĺírosi onkormźnyzat Polgiámlesteľi Hivatďa
hlrdetótźtbLáján, a vagyonügyleti megbizott ügyfétfogadasra szo|gáúó helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsęfvźros címú helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal szćtmáła
költségmentes hiľdetési feltileteken történő megielentetés szélesebb körĺĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre á1ló intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfďu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. februar 2.
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Napirend 3.10.ľo"tj* Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Krúdy Gy. utcalÉ666
Társasház |yrajzi számú albetét (tetőtér) beépítéséľe és a köziis
tulajdonrĺ épületrészek felrijíiásáľa vonatkoző megái|apodás elfogadására

A napirend 3.10. pontját ktiltin tárgya|ásra kikéľték.

Napiľend3.11.pontja:Javaslat.aBudapestVIII.,Lujza".t}szńma|atti
lakásravonatkozőa"ilffitérlőbérletijogviszonyánakktiztismegegyezésse|
való megszüntetésére, másik lakás béľbeađása mellett

A Varosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. Lujza ".-szźrn aIatti 2 szoba, komfortos, 53,44 m2
ďapteľü1ettí1akástekintetében|fbérlővelfennáI1óbérletijogviszonyközös
megegyezéssel történő megszĺintetésével egyidejííleg, másik cserelakás biztosításával a
BudapestVIII.,Magdol''aoĺtszámalattilszoba,56,37m2alapterĹĺletĺÍ,
komfortos lakast - a bérbeadó áItal torténő bekaltzhető óllapot biztosítását kovetően -
béľbe udj u * szśr e, hatfu ozatlan időre szólóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hatiíriđő: 20 1 5. februźLt 28.

2.)hozzájaru|aI.lhoz,hogyaBudapestVIII.,MagdolnautszźtmaIatti2szoba,
56,37 m, aIapterületií, komfoľtos lakás lakhatóvá tételének költsége a 11604 címen
nyilvántaľtott Lujza u.fl-'felújítása - MNP III' önként vóllalt feĺadat - 2014. évi
pénnnaradvány teľhére történj en, amelynek bruttó k<ĺltsége 2.7 13.050,- Ft.

Fele1ős: Kisfalu K-ft. tigyvezető igazgatója
Határidő: 201 5. február 28.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hattlrozat 1.) pontjában foglalt megállapođás és bérleti szerzodés
megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. februaÍ f8.

Napiľend3.12."pontjuit"'Ł!aBudapestvIII.,LujzauiliszámalattiIakásľa
vonatkozĺí"o .bérlő béľriaiJogviszonyának közös
megegy ezéss eI való m egszÍintetésére, másik lakás béľbeadás a mellett

A napirend 3.12. pontját kĺilön tárgya|ásra kikéľték.

Napirend 3.13. pontja: Javaslat a Budapest VI[., Luiza m alatti lakás
jogcímnélküIilakáshasznátríjánakffielhelyezésérevonatkoztóan

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságúgy dĺint, hogy:
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1.) aZ |06812014. (IX.29.) számuhatározatćnak 3.) pontját móđosítja a Budapest VIII. Lujza
u.- szám alatti 1 szoba, komfot nétküli 30,50 m2 alapteriiletti lakás
tękintetében oly móđon, hoey-gcím nélkĹili lakáshasználót átmenetl|es. - ]
év határozott időre - a Budapest VIII., Lujzau alatti 1 szoba,' komfort
néIktili, f8,50 m" alapterületrĺ <inkormányzati lakásba helyezi el.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatôja
Hataridő: 2Ül 5. februáÍ,28.

2.)hozzajaĺuLabhoz,hogyaBudapestVIII.,Lujza".GszźmaIaL1i|szoba-
28,50 m'alapteľületií' komfort nélküli lakás lakhatóvá tételének költsége a 1,1604 címen
nyilvántartott L,i,u ".*ĺ"lĺjítása - MNP III. önként vóltalt feladat - 2014. évi
pénzmaradvány terhére történjen, amelynek bruttó koltsége 2.580.750,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. februźr f8.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatfuozat 1.) pontjában foglalt haszná|ati megállapodás
megkötéséľe.

Fele1ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f015. februar 28.

Napiľend
lakásra

3.14. pontja: Javaslat a Budapest VI[., Lujza u m alattĺ
vonatkozóan ffi bé.l,ő béľleti jogviszonyának kłiztis

,.szám alatti 1 szoba,

megegyezéssel valĺó megsżüntetéséľe, máśiŘIál<ĺs bérbeadása mellett

A Vaľosgazđálkodĺísi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.)aBudapestVI[.Lujzau.|tszźmaIatti1szoba,komfortos,34,07m2
ďapterii1etiílakastekint"téb"''ffibér1ővelfenná1lóbérletijogvíszony
közös megegyezéssel történő megsziintetésével egýdejiileg, masik cserelakás
biaosíĺísávalaBudapestVI[.,Dankóu.ffisrÁmaLatti1szoba,38,10m2
alapterületíi, komfortos lakást - a bérbeądó óltal nrténő belrĺ;lrczhető állapot biztosítdsát
Irnvetően-bérbeuďj"rurészére,hatźĺozoĹtiđőreszólóan_201'5.
december 3I, napjźig, előbérleti jog biztosítása nélktil.

Fe1elős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. február 28.

2.) hozzäjar:d,aIlhoz,hogyaBudapestVIII.,Daxkóu.ffiszáma|attiIszoba,
38,10 m, alapterĺiletű' félkomfoľtos lakás lakhatóvá tételének kcĺltsége a 11'604 címen
nyilvántartott Lujza u.tfelujítása - MNP III. önkent válląlt feladat - 2014. éw
pénnnaruđvlány terhéľe t<iľténjen, amelynek bruttó költsége 3.268,9t7 

'- 
Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20|5. februtr 28.
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3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerződés
megkotéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatríriđő: 2015. február 28.

Napirend 3.15. pontja: Javaslat gépkocsĹbeállĺó béľbeadásáľa (5 đb)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi-sz&ę hatźrozat|aĺl idejrĺ bérleti szerzőđés megkötését a
Budapest VIII., Bródy Sĺándor u. 15. sztlm alatti, 36623 hrsz-ú lakóépület uđvarán
kialakított gépkocsí-beźiIőra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció
mértéke bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. (XI.07.) számú onkormrányzati ĺendelet 13. $ Q)bekezđése alapjan a bérleti
szerzódés hatźůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megÍizetése'

3. Az 59/201'1. cXI.07.) szźlm'ű onkormanyzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjan
eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaIó nyilatkozat közjegyzői okiľatba fog|a|źsźtőL, a
bérietí díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíriđő: 2075. februźr 2.

A'Yérosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engeđélyezi
megkötését a Budapest VIII., Sándor u.
uđvaľán kialakított gépkocsi.beäĺ|&a, 30 napos
infláció méľtéke bérleti díj mellett.

Az 59/20|l. cKI.07.) sziímú onkonĺrrányzati ľendeIet 13. $ (2) bekezdése alapjrán a bérleti
szerződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megÍizetése.

Az 59l20I1. (xI.07.) szétĺil onkoľmanyzati rcnđe|et 15. $ (4) bekezdés a) poĺltja alapjn
eltekint az egyoldalú kötelezettség vallaló nyi|atkozatközjegyzőí okiratba foglďasától, a
bérleti díj mértékére tekintęttel.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. február 2.

batźtrozatlarl idejíĺ bérleti szerzóđés
15. szÁm a|atti,36623 hĺsz-ri lakóépiilet
felmondrási idővel 6.476.- Ft/hó + Áa +

2.

a
J.
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A Váľosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.engedéIyeziÜtrészérehatározat|anidejűbérletiszerzodésmegkĺitéséta
Budapest VIII., József u. 47. szám alatti,35159 hrsz-ú lakóépü,let udvaľiĺn kiďakított
gépkocsi-beá||őra.30 napos felmondási iđővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció méľtéke
béľleti díj mellett.

2. AZ 59/2011. (XI.07.) számú onkormanyzati ręndelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegií
óvadék megfizetése.

3. Az59/2011. CXI.07.) szźtĺŃlonkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjźn
eltekint az egyo|đa|ťr kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba fogla|ásátőI, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatqa
Hataľiđő: 2015. februétt 2.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy đönt, hogy

1. engedélyezi Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesĺĺlet (képviselí: Lakatos
István, székhelye: 2360 GyaI' Kiskomaromi u. 24., adőszźtrna: 18677148) részére
hatáĺozatIan idejií bérleti szeruőđés megkötését a Budapest VI[., József u. 47. szám
a|aÍti, 35159 hĺsz-ú lakóépĹilet. udvarán kialakított gépkocsĹbett||őta, 30 napos
felmondási idővel 6'476,- Ft/lró + Afa + infláció méľtéke bérlęti díj mellett.

2. Az 59/201'1. CxI.07.) szrĺmú onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan a bérleti
szerződés hatźűyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. CXI.07.) száműonkormlányzati rendelet 15. $ (4) bekezđés a) pontja alapjarl
eltekint az egyoldďú kötelezettségvźllaLő nyi|atkozatkozjegyzői okiľatba foglďasától, a
bérleti đíj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. rigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2015 ' februar 2.

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi észéľe hatfuozat|an
Budapest VIII., Futó u. 5-9- szám a|atti, 35576/I

idővel 6.476^- Ftlhőbęźil&a, 30 napos felmondĺísi
mellett.

idejiĺ bérleti szerzőďés megkötését a
hrsz-ú telken kiďakított gépkocsi.

+ Áfa + infláció mértéke béľleti díj
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2. Az59/f011. (XI.07.) Számú onkormányzatiľendelet 13. $ (2) bekezdése aIapjtna bérleti
szerzóđés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű
óvadék megfizetése

3. Az 59/2011. Qil.07.) szánrú orrkorrrráryzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján
eltękint az egyol'đallú kötelezettség váIlaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglaIásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍó igazgatója
Hataĺidő: 2015. fębruźr 2.

Soós György
Megál1apítja, hogy 11 igen, 0 nem, 2 taĺtőzkodás szavazatral a Bízottséę az a]źbbi
határ ozatokat elfo sadta :

Napirend 3.1. pontja: A Budapest VIII., József k't. 

- 

szám a|atti,
iJteĘrajziszámrĺlakásrakészültéľtékbecslésfetülvizsgá|atairántlkérelem

5912015. (I.26.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokkban történt a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

i.) a Budapest VIII., József k't.ffizźtm a|atti, -u,63 mz
alapterii1etií lakás elidegenítésável kapcsolatos an hozott 1300/2014.
batéxozatźLtváltozatlanulfenntartjąavétęIáratnemmódosítja.

[KII.O8.) számú

2.) kijelenti, hogy az Í.) pontban foglalt hatźlrozat esetében fennálló aján|aĺ kötöttség
időtanana a forgalmi érték feltilvizsgálata iľanti kérelem előterjesztése és a
Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság állásfoglďásarrak kérhemétę|e közötti
időtaĺtammď megnő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatéľĺdő: 201. 5. februar 2.

Napirend 3.2. pontja: A Budapest VIil.' Jĺózsef kiiľrĺt 9. szám a|atli, 364I0ĺ0lN9
helyľajzi szánú, határozott időre szĺĎló bérletÍ joggal teľhelt egyéb helyiség elidegenítése

60 ĺ2015. (I.26.) sz. Y ár o s gazdálko d á s i és Pénziiryi B Łottsá g határ ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(Iematilrai blokkban töľtént a szavazós.)

A Vláľosgazdĺĺlkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) u ingatlan-nyilvántartásban a 364I0/0/N9 he|yĺajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., József körut 9. sztm a|atti, 69 m. a|apterulet[ĺ, hatarozott idejiĺ bérleti
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joggal teľhelt nem lakás célú helyiségre feĺurálló elidegenítésÍ. kizátó feltétel alól
felmentést ad,

2.) hozzájaĺul az ingat|an-nyIlvtntartásban a 364I0/0lN9 lnelytajzi számon nyilvántartott'
természetben a Budapest VIII., József könlt 9. szám alatti, 69 m, alapterĺiletíi, ĺ.öJdszinti
egyéb heiyiségre vonatkozi eladási aján7at bérlő részére tĺjľténő megktildéséhez, a
vételámak, az e|készu|t forgalmi értékbecslés, valamint a 32lf013. (VII. 15.) szźtmu
önkormłĺnyzati ľendelęt a\apján a forgalmi érték 100 ?,o-ában, azaz 26.984.971,- Ft.
összegben történő közlése mellett'

Felelős : Kisfalu Kft . ĺi5ruez etó igazgatőja
Hataľidő: f015. februar 2.

Napiľend 3.3. pontja Budapest VIII.' Dankĺó u.29.
szám a|atti teľemgarázsban lévő
kéľelme

5. számú gépkocsĹbeáIlóhely béľbevételéľe iľányuló

61ĺ2015. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi BÍzottság hĺtározata
(11 igen, 0 nem, 2 tartőzkođás szzvazattal)
(ľematiĺrai bĺokkban történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1. hozzájaruI a Budapest vI[., Dankĺó u.29. szźtm alatti,35483/2lN1 hľsz-ú épĹĺletben
kialakított teremgaŕnsbanaz 5. számrÍ gépkocsi-beáilőrabérleti szerződés megkötéséhez,
hatáłozatlan időie 30 napos felmondasi idővel személygépjármii tarolása cefiaĺa$

Ghagánszemélyľészéľe8.750,-F.t/hó+Áfabértetiđíjösszegen.

2. a bérleti szeĺződés megkötésének feltétele, hogy az ÖnkormanyzatfrłIajdonźhan ĺílló nem
lakas céljĺáĺa szo|gźúő helyiségek béľbeadásanak feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
szźtmű, Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzaĺ rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 haví
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vlílialja a leenđő bérlő.

3. az onkoľmźnyzat hrlajdonában ĺilló nem lakas céljára szolgźůő helýségek bérbeadasanak
feltételeiről szótő 35/20i3. (VL 2O.) szarnűBuđapest Józsefuaros onkormányzati rendelet
17. $ (5) c) pontja a|apjźn eltekint a kozjegyző előtti egyoldďú kötelezettségvallaló
nýIatkozatmegtételétől a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hat.áĺĺďő : 20 L 5. fębruaĺ 2.
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Napirend 3.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 19. szám alatti üľes,
iinkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiség béľbeadására kiírt nyilvános pá|yázat
|ezárására és az eredmény megállapítására

62/2015. (I.f6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban torténĺ a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) meeállapítia,ÜI"k a Budapest VIil., Rakóczi út 19. sztm- a|atti,
36509/0/N9 hĺsz-ú, 237 m'alapterületű, iires önkormárryzati,I. emeleten elhelyezkedő
nem lakás célú helyiség béľbevételére vonatkoző pźůytzata érvénýelen.

f.) a Buđapest VIII., Rákóczí tt 1,9. szám alatti,365O9lOlN9 hľsz-r.l" 237 fił ďapterĹiletrí,
üres önkormźnyzati,I. emeleten elheiyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeadasĺíľa a
Yfuosgazđtúkodasi és Pénzügyi Bizottság 840lf014. rynL 04.) számú hatÁrozaÍ' alapjan
kiírt nyilvános egyfoľdulós pá|ytzati eljaľást érvényesnek, de eredménytelennek
nyilvánítja.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi ilt 19. szźlm a|atti' 36509/0/N9 hľsz-rl,
237 m. ďapteriilehí I. emeleti nem lakás célú tizlethelyiséF bérbeadásara vonatkozó
nyilvános egyfoľđulós pźtlyázat kiírásáĺą 93.040,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen. A
pá1iyźuati felhívásban ki kell kötni, hogy
a.)a helyiségre nem adhatő be olyan ajźĺúat, amely a Képviselő-testrilet

248/2013.NI.19.) száműbatározatának 8. pontja szeľinti 12 és 25 %-os bérleti díj
kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szolgéůtatás (internet kávéző, cďl centeľ,
stb.) tevékenységľe vonatkozik, tovźtbbá

b.)a Kiíró lĺzárja a béľlő éital a bérbeadóra tartoző felújítási munkák bérleti díjba történő
beszámítasának lehetőségét a minimális bérleti díj mértékére tekintettel.

4.) a Bizottsag felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyérat a Versenyeztetési szabálryzatől szóló
428/2OI2. (XII. 06.) szźlmú a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-
testĺiletének hatfu ozatában foglďtak szerinti lebonyolíüásra

5.) apáIyazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglďtaknak megfelelően
a Budapest Fővaľos Kormanyhivata|aVlll. keľĹileti Hivatala olonĺínýođáján, vďamint a
Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuĺírosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatďa
hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbizott ĺigyfélfogadásra szolglíló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefuaros című hetyi lapban, az Önkorményzat és a
vagyonügyleti megbizott honlapján, továbbá a Polgáľnesteri Hívatď sz'źlmfua

költségmentes hirdetési felĺileteken t<irténő megielentetés szélesebb köríĺ biztosítása
éĺdekében az egyéb rendelkezésľe álló internetes hiľdetési portlílokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015. februat 2,
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Napiľend 3.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi út 51. szám alatti iires,
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoľdulós pályázaton
ttiľténő béľbeađásáľa

63/20t5. (I.f6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem,2 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ťlgy d<int, hogy

1.) felkéri a Kisfa1u Kft-t a Budapest VIII., Rakócziílt 51. szám alatli,3464Il0/N3 hľsz-ú'
246 m" ďaptenilehi utcai bejáĺatú ftildszinti + magasťolđszinti nem lakĺás célú
ĺizlethelyiség bérbeadasara vonatkoző nyilvźnos egyfoľdulős pźiyź:zat kiíľásarą 108.000,-
Ft/hó + Afa bérleti díj összegen. A pá|yźzati felhívásban ki kell kötni, hogy a helyiségľe
nem adható be olyan aján7at, amely nyilvános intemet szolgaltatás (intemet kénéző, caIL

center, stb) tevékenység végzésére vonatkozik.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a páJyźuat a Versenyeztetési szabéůyzatĺól szóló
428/20If .6II.06.) szźtmía Budapest Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testtiletének
határozatábanfoglďtakszeľintilebonyolításľa.

3.) apá|ytzati felhívást a Veĺsenyeztetésí Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros KoľmányhiyatalaVlll. keľiileti Hivatala okmanyirodáján, valamint a
Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefvaľosi onkormźnyzat Polgármesteľi Hivata|a
IwdetóÍźĺbItĺjźn, a vagyonügyIeti megbízott ügyfelfogadásra szol.gźilő helyiségében
(Kisfalu Kft. telepheIyein), a Józsefuiíros címiĺ helyi lapban, az onkoľmtnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgármesteri Hivatal sztlmtra
költségmentes hiľdetési feltileteken történő megjelentetés széIesebb k<jnĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre alló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Fe1elős : Kisfalu Kfĺ ügyvez etó igazgatőja
Határidő: 2015, fębruar 2.

Napirend 3.7. pontja'-alacsonyabb béľleti díj megállapítására vonatkozó
kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet, Ttĺmő u. 32-38. szám a|attl íiľes, tĺnkormányzati
tulajdonú nem lakás célt'i helyiségľe

64ĺ2015. (I.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziiryi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematiIai blokkban tôrtént a szavazós.)

A Vráľosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) visszavonja az|16112014. (XI. 17.) számíbatfuozatźú.

2.) hoaĺźjdrul a Budapest VIII., 36139ĺ|,lN1 helyrajzi szĺímon nyilvántartott, Budapest
YIII., Tiimő u. 32-38. sztlm alaĹt elhelyezkedő, lépcsőhĺŁból megközelíthető, fřjldszinti
30 m2 alapteľületű, tĺres, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbęadásríhoz hatźrozat|an
időre,30naposfelmondásiidőkikötésévelilnagánszemé|yrészére,
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hálztartási holmik tźro|ása cé|jára a mindenkoĺi közös költség (melynek összege a
hattrozathozataI időpontjában: 12.572,- Ft/hó) + Aĺa béľleti + közĺizemi és
kĹiĺönszolg áItatási đíj ak <ĺ sszegen.

3.) a bérleti szerzódés megkotésének feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában atló nem
Iakás céljaľa szo|gáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiĺől szóló 35/2013. CVI. 20.)
sz'ttmí Budapest Józsefuáľosi Önkormanyzati renđetet Í4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését vá||a|1a a leendő bérlő.

4.) az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem lakás céljaraszolgźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szólő 3512013. (vI. 20.) számú Budapest Józsefvĺíľos onkormanyzati
rendelet 17. $ (5) bekezdésében foglaltak a|apjtln eltekint akozjegyzó eiőtti egyoldalú
kötelezettségválla|ónyíIatkozatmegtéte1étől.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez eto igazgatőja
Határidő:2O 1 5. februaľ 2.

Napĺľend 3.8. pontja: Szokolszlry Ágnes egyéni váI|alkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kerĺĺlet, Üllő űlt 44. szám alatti ĺires, iinkormányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiségre

6512015. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkbąn tÓrtént ą szavazás.)

AYátosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

7.) hozzajaĺul a Budapest V[il., 36402ĺ4nl4 helyrajzi számon nyilvlíntaľtott, Budapest
vIfI. kerĺilet, Üuoĺ últ 44. szám a|att elhelyezkedő, 46 m2 alapterĺiletťĺ, iĺľes,
önkormányzati is|ajdonú, utcai bejaratu, fijldszinti helýség bérbeadásához hatźnozoLt
időre, 2019. december 3ĺ.ig, Szokolsztcy Ágnes egyénĺ vállalkozó tészére, férfi, női,
gyermek fodrászat tevékenység céLjźra,48.500,- Ft/hó + Áfa béľIeti + köziizemi és
kĺ.ilönszol g áItatasi díj ak ö s szegen.

2.) ubéľleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat fulajđonában álló nem
lakás céljaľa szo|gźłlő helyiségek béľbeadásrának feltételeiľől szóló 35ĺ2013. (VI. 20.)
szźnluBudapest Józsefulárosi onkonnanyzati renđelet 14. $ (2) bekezdése alapjarr 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjrán
közjegyző előtt egyolđalú kötelezettségvźi|a|ási nyilatkozat aláiĺásélt vźi|alja a leendő
béľlő.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez eto igazgatqa
Hat:ľiđő :20 1 5 . fębruőł 2.
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Napiľend 3.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői űlt 66la. szám alatti üres,
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános
p áIy áłzat lezár ás ár a é s a z eľ edm ény m e gáI l ĺpítás ár a

66ĺ20t5. (I.26.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazós.)

A VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) megállapítja a Budapest VIII. 36274/0lN2 és 36274/0lN3 helyrajzi számon
nyiivántaĺtott' a Budapest VI[., Ültői ti 66. A. szám a|atti,94 m2 + 165 m2 ďapterÍileťú
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásaľa, a Vĺĺrosgazdá|kodási és Pénzugyi
Bizottság 959/2014. (IX. 0i.) sztlmű hatźnozata alapjtn kiírt nyilvanos egyfordulós
pźůy źnat érvényes, de eredménytelen.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest Eil., Ülloĺ ĺt 66/A. (Nagytemplom utca felőli
bejĺíľatu) szźlm a]att ta\áIhatő, 36274lOlN2 hĺsz-ú utcai bejaratu pinceszíntí 94 rĺ?
ďapterĺilehĺ, és a Budapest VIil., Üllĺĺ ĺt 66ĺA.. szźm alatti, 36274/O/N3 hĺsz-ú utcai
bejaĺafr,l ťoldszinti 165 m, alaptertilettĺ önkormányzati tulajđonú, tires, nem lakas célú
helyiségek béľbeadásara vonatkozó nyilvános egyfordulós pályźzat L<lírásźrą
önkormányzati fe|adatokňoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet
részére, spoľttevékenység végzése cé|jara, kedvezményes bérleti díjon' azaz 69.225,-
Ft/hó + Afa bérleti díj összegen azza|' hogy a pźůyźzatĺ kiírásban szeľeplő bérleti díj
météke az alábbi feltétek együttes megléte estén csökkenthető a bérleti szerződés egyéb
feltételeinekváltozat|anulhagyasamellett:
a) a szew ezet a pźt|y tuat' nyeľteseként bérieti szer ződést köt, és
b) a helyiségben végzett első éves tevékenységéľe vonatkozó beszźtmolőját a sza|gnaí

bizotts ág t észér e benyrij totta,

Đ és azt az illetékes Bizottság elfogađtą
amelynek alapjanaz onkormźnyzat TulajdonosilBérbęadói jogokat gyakoľió bizottsźąa a
bérleti dljat a helyiség Józsefuaĺos, valamint a józsefuáľosi lakosok éĺdekében folytatott
tevékenység szeľinti kihasználtsága függvényében a 26. pont a'), b.) vagy c.) pontja
szerinti kedveznényes méľtékĺe csökkentheti'
2.1. kiÍrasnak taÍtalrĹaalia kell, hogy a páIyazó legalább 1 éve bejegyzett és működő,

önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezet
kell, hogy legyen, továbbá Józsefvaros lakossága érdekében kell ellátnia a
tevékenységét, amelyhez a civiI tevékenységet végző szervezefuiek a pá|ytnaÍhoz be
kell csatolnia a szakrnai teľvet a helyiségbentetvezetttevékenységére vonatkozóan.

2.2. a Kt. határozat 29. pont értelmébęn a szakmai teľv és a szalonai beszamoló
éľtékeléséľe és elfogadásźĺa az onkonĺľínyzat hatáskö'rrel rendelkező szakmai
bizottsága jogosult. Amerrnyiben a szakmai bizottságasza|łnu tervet és beszámolót
elfogadta, űg;y az onkonĺranyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsĘa
az őĺlkormźnyzati felađatokhoz és céIokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó
bérleti díjat aZ adott évľe is engeđélyezi. Amennyiben a szeÍvezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, t,gy a béľleti đíj az érintett év januar l. napjától
visszamenőlegesen az aktuális forgďmi értéket ďapul véve a 7. és 8. pont szerint
kiszĺĺmított' a nem civ7| szewezetekľe meghatźltozott bérleti díjnak megfelelő
összegre emeIkedik. Amermyiben a szakmaĺ terve, beszźtmolőjaalapjźnbízonyított',
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hogy tevékenységét csak részben végeńe Józsefuaros érdekében, úgy a bérleti đíj a
26. ponÍban szabtiyozoÍ1magasabb kategóľiába sorolt béľleti đíjľa emelkedik.

2.3.apalyazati kiírásnak lmlrtalmaznia kell, hogy a pźiyázat nyertesének vállalnia kell,
hogy a helyiségek felújításanak köItségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem
követelheti a bérleti jogviszony feĺľráIlasa alatt és azt követőęn sem.

2.4. az önkonnányzati felađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetnek a következő feltételeket a bérleti szeĺződésben vállalnia kell,
amerľrýben a bérleti jogviszony 13. hónapjától a bérleti díj összege a kedvezményes
ménékľe csökken:
ba) honIapján, sajtómegjelenésein szeľepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
bb) a Iegalább havi rendszerességiĺ helyiséghasznéűatot igénylő eseményekľől

(fogadóóra, gyíÍlés, ĺendezvény, tanácskozás, stb.) kĹilđjön értesítést, meghívót
az onkormányzarnak. Az események népszerűsítésére az onkormźnyzat a
honlapján, közösségi portáI profilján ,,civil eseménynaptźlrÍ,, hoz Iéfue és
működtet.

bc) minden év marcius 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai
tervét" amelyből megallapítható, hogy milyen eseményeket tewez az év sorźm
megrendezni, iIletve a béľleményben milyen állandó tevékenységet végez, az
mennyiben szoIgźůjaJózsefuáros és a józsefváĺosi lakosok érdekeit.

bd) az eIóző évi tevékenységéľől nyujtson be beszámolót taľgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben az alapszabáIyźhan megielölt céloknak megfelelően a

bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabtiyzatłól szóló 4f8ĺ20|2.
(XII.06.) számú a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének
hatáĺozatétbanfoglaltakszerintilebonyolításra.

4.) a pálytľ;ati felhívást a Veĺsenyeztętési Szabáiyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaros Kormányhivata|aVlll. kertileti Hivatďa okmanýrodáján' valamint a
Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormányzat Polgármesteľi Hivatala
hltđetótáb|źljtn, a vagyonügyleti megbuott ügyfélfogađĺásra szo|gáIő helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvéros címiĺ heýi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgármesteri Hivatal szźlmźtta
költségmentes hirdetési feIületeken töľténő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítrĺsa
érdekében az egyéb rendelkęzésrę álló inteľnetes hiľdetési portalokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. februar 2.

Napĺrend3.1I..pontja:Javasl{.-c-0udapestvI[.,Lujza".Ü.'záma|atti
lakásľavonatkozóa"Gérlőbéľletijogviszonyánakkiiziismegegyezéssel
valĺí megszĺintetéséľe, másik Iakás béľbeadása mellett

6712015. (I.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematiĺrai bĺoklrhąn tÓrtént a szavazás')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) a Budapest VIII. Lujza u. szám a|atti 2 szoba, komfortos, 53,44 m,
alapteľtiletű lakás tekintetébe pérlővel fennálló béľleti jogviszony k<jzös

idejűleg, másik cserelakás biztosítasával amegegy ezéssel töĺénő megsz@[t
Budapest VIII., Magdolna u.l sztm a\atti 1 szoba, 56,37 m2 alapterĹiletű,

béľbe uđj|-Iészére,hataľozatlan időľe szólóan.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: f015. fębrufu f8.

2.) hozzájźru| aÍthoz,hogy a Budapest VIII., Magdol''u ur szán alaÍÍi} szoba,
56,37 m" alapteriiletÍĺ, komfortos lakás lakhatóvá tételének kdltsége a 1,1604 címen
nyilvantaľtott Lujza ".!ĺ"lĺ.;ítźsa - MNP III. onlaćnt vóĺtaĺt f"todot - 2OI4. éví
pénzmaruđvány terhére töľténj en, amelynek bruttó koltsége 2.7 13 .0 50,- F t.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 201 5. februat 28.

3.) felkéľi a Kisfalu K-ft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglalt megallapodás és bérleti szerződés
megkötésére'

FęlęIős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 201 5. februtlr 28.

Napiľend 3.13. pontja: Javaslat a Bqda
jogcím nélküIi lakáshasználójának .

l.) az 1068/2014. (W.z9.) számú hattltozatźnak 3.) pontját módosítja a Budapest VIII. Lujza. ľ#;an éÍs-lĽ#"LTJffii'''*i1#"'*ľJ#ľ#1ľT,;ffi #:::tfff,"t#j:'ffi T3trľ:ľ:tr.í

68l20Ĺs. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, 2 tartőnkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tĺjrtént a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

nélkiili' 28,50 m2 ďapterĹiletÍí önkoľmanyzati l

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
lJatźridő 20 l 5. februaÍ 28.

2.) hozzájaĺul ahhoz, hogy a Buđapest VIII., Lujza u. szźlm a|atti 1 szobą
28,50 ľŕ alapteriiletíí, kg

pénzmaradvány terhére tlörténjen, amelynek bruttó költsége 2.580.750,- Ft.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 201 5. februétr 28.
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3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 201 5. februar 28.

Napiľend 3.14. pontja: Javas!
lakásľa vonatkozóan

1.) pontjában fogIalt hasznáIati megállapodás

$JII., Lujza u., zam
béľlő béľleti-]ffiĺízonyának

alatti
ktĺztis

megegy ezéss eI valrí me gsziintetés ére, másik lakás béľbeadása melleft

69l20t5. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11. igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

AYźrosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Buđapest VIII. Lujza alatti I szoba, komfoľtos, 34,07 m2
alapterületií lakas tekin
közös megegyezéssel

ővel fennálló bérleti jogviszony

idejiíleg, másik cserelakas
biztosításávaI a Budapest VIII., Dankó ďatti l szoba, 38,10 m,
alapteľületű, komfortos lakást - a bérybeadó által rcrénő bekoltżzhető állapot biztosításót
kovetően - bérbe. ."dj",J|J;J} ,,é',:::..hatźrozott iďfue sző|őan _ 2015.
december 31. napjráig, eló-bérleti jog biztosítása nélktil.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. fębruríľ 28.

2.)hozzájaru|ahhoz,hogyaBudapestVIII.,Danko"tszáma|aÍtíIszoba,
38,10 m, alapteriĺletrĺ, félkqqrfortos lakás lakhatóvá tételének költsége a 11604 címęn
nyilvántartott ľ,1,u "tlaĺ;itźsa - MNP III. tjnként vóĺIalt íeĺaaat - 2OI4. évi
p&lzmaruđvány terhéľe t<irténjen, amelynek bruttó költsége 3.268.9 17,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetĺ3 igazgatőja
ljatfuiđó: 20 1 5. febru tlr 28.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźnozat 1.) pontjában foglalt megĺállapodas és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. februt:ĺ 28'

Napiľend 3.15. pontja: Javaslat gépkocsĹbeállĺó bérbeađására (5 db)

70/20Ĺ5. (I.26.) sz. Váľosgazdálkođási és Pénzüryi Bĺzoftság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tôrtént a szavazós.)
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A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

részérę hatáĺozatlan idejÍí bérleti szerzőđés megkotését a1. engedélvezi
Budapest vffiffior u. i5. szám alatli, 366f3 hĺsz-ú lakóéptilet udvarán

napos felmonclá,si j<]ővel 6.476,- Ft/hó + Afa + inflációkialakított gépkocsi-beáI|ćlra' 30
mértéke bérleti đíj mellett.

2. Az 59/f0I1. (xI.07.) számú onkormányzati rendelet 13. $ (Z)bekezdése ďapjan a bérleti
szerződés hatźůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő <isszegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) számú onkormanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjrán
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyllatkozatkozjegyzoi okiratba foglďásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hattrídő: 20ĺ5. februaĺ 2.

7Il20I5. (I.26.) sz. VáľosgazdáIkođási és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tzrtőzkođlás szavazttta'|)
(Iematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Vaĺosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. eneedéIyezi , batáĺozat|an iđejű bérleti szeruódés
15. szám alatti,36623 hĺsz-ú lakóépület
fęlmondasi idővel 6.476.- Ft/hó + Afa +

meskötését á
udvarán kialakított gépkocsĹbe áI|őru" 3 0 napos
infláció mértéke bérleti díi mellett.

2. Az 59/2011. Qil.07.) számú onkoľmłányzati renđelet 13. $ (2)bekezđése alapjrín a bérleti
szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegií
óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. CXI.07.) szźlmű onkormráĺlyzati renđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja atapjart
eltekint az egyo|đalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kőzjegyzói okiľatba foglďásától, a
béľleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetÍó igazgatőja
Hataľidő: 2015. februar 2.

7212015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tôrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.engedélyezitrészétehatározat|anidejribéľletíszerzodésmegkĺitéséta
Budapest VI[., József u. 47. szám aLatti, 35159 hľsz-ri lakóéptilet udvaĺán kialakított
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gépkocsi-beáLlőta,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke
bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. (XI.07.) számú tnkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđése ďapjan a bérleti
szerződć,s hatáIyba lépésének feitétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59/f0I1. CXI.07.) szám,6 onkormányzati ĺendelet 15. $ (4) bekezđés a) pontja alapjan
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba fog|aLásátőI, a
bérleti díj mértékére tękintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezďó igazgatőja
Hataĺidő: 2015. februér 2.

73ĺ2015. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)
(ľematiĺrni blokkbąn történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön| hogy

1. engedélyezi Szenvedélybetegeket Mentő Szamaľitánus EgyesüIet (képviseli: Lakatos
Istviín, székhelye: 2360 GyáI' Kiskomaľomi u. 24., adőszáma: 18677148) részéte
hatfuozatLarl iđejű béľletí szeruődés megkötését a Budapest VIII., József u, 47. szźtrn
alattt, 35159 hĺsz-ú lakóéptilet udvarán kialakított gépkocsi-beá|Iőra, 30 napos
felmondĺĺsi idővel 6.476,- Ft/hó + jĺfa+ infláció mértéke bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. CxI.07.) szímú onkoľmrányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjarla bérleti
szęrződés hata|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegtĺ
óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) számtonkormrányzatirende|et 15. $ (4)bekezdés a) pontja ďapján
eltekint az egyol'dal'ú kötelezettségvá|Ialő nyilatkozat közjegyzői okiľatba fog|aLásátő|, a
bérleti díj mértékére tekintetteI.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezet(5 igazgatőja
Hatlíľidő: 2aI5. februźr 2.

74ĺ2015. (I.26.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(l.1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottsag úgy dcint, hogy

1. engedélyezi- szére hatźnozatIanidejiĺ bérleti szerződésmegkcitését a
Budapest VI[., Futó u. 5-9. szětm alatti, 35576lt hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-
beallóra, 30 napos felmondasi idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció méľtéke bérleti díj
mellett.
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z. AZ 59lf0li. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet i3. $ (2)bekezdése alapján a bérleti
szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bér1eti díjnak megfelelő összegĺĺ
óvadék megťrzetése.

3. Az'59ĺ2011. (xr.07.) sr,ámú onkormányzati rendelet 15. $ (4) hekezdés a) pontja alapján
eltekint az egyo|đa|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzói okiĺatba foglďásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataĺidő: 2015. februfu 2.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Krrĺdy Gy. u. 3. szám alatti
üľes, önkormínyzati tulajdonri nem lakás célú helyiség béľbeadására kiírt nyilvános
p áIy ázat lezár ás ár a és az ered m ény me gáll apítás ár a

Soĺís Gytiľgy
Avitát megnyitja, megađja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megköszöni az alapos munkát és ö'römmel veszi, hogy sikertĺlt elejét verľri egy potenciális
csapda helyzetnek, mert tuđja, hogy nagyon jó hely a Krudy Gyula utca 3. Az aveszély ttĺnt
fel megint, amit korábban mar lakói visszajelzésekből tapasztalhatott a Bizottság, baľ
tĺibbnyire inkább a kévés házak kdmyékéről, đe a Pa1ota negyedből is kapott ilyen
visszajelzéseket, bizony índuIgatóban van valamiÍéle ilyen ,,fiJsi'' venđéglátóiparozás a
keľĹiletbęn attól, hogy iIyen frekventált belvaĺosi keľĹiletté kezdett vá]ni. Ennek megfelelően
az előterjesńésttÁmogatja, igazźlbő| azért kérĽe csak kí az előterjesztést, mert fontosnak taľtją
és az a kérése a Kisfalu Kfr-hez, az ĺĺsszes többi ęzzel foglalkozó önkormźnyzati
htĺt&intézményhez és iilętékes ugyosztźiyhoz,hogy figyeljenek ezeknek aťtzetó vendéglátós
nyomulásoknak a megelőzéséte, mert itt van a szomszédbaĺr Erzsébetvaros, és nagyon fontos
lenne, hogy megelózzék egy hasonló jelenségnek a kitermelőđését.

Soĺós Gyöľgy
Egyetéľtenek, további kéľdés, hozztlsző|éls nincs, a vitźú' |ezźlrja, szavazásra bocsátja a
hatźr ozati j avasl atot :

A Varosgazdá]kodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) megáIlap^ítia, hogy a GTHING Kft. áltď benyťrjtott, a Budapest VIII.367I3/0/N3llrsz-
i, 2f1m2 pinceszinti és a 36713/0lN4 hĺsz-ú 309 m2 utcai bejáratu ftildszinti, <ĺsszesen

530 m2 alapteriiletiĺ, Budapest VIil., Krúdy Gy. u. 3. szńm ďatti, <inkormányzati
hrlajđonú, iiĺes nem lakás célú iŁlethelýség bérbevételéľe vonatkoző pźůyázaÍa
éľvénýelen.

2') meq-:áL|v|pítia, hogy a Ben-Roy Kft. által benffitott, a Budapest VIII. 36713 /0/N3 hĺsz-ú,
f2I m. pinceszinti és a 36713l0/N4 hľsz-ú 309 m. utcai bejáľatú fřilđszinti, összesen
530 m. alapteriilettí, Budapest VIII., Krúdy Gy. u. 3. szám alatti' önkotmtnyzati
fulajdonú, iires nem lakás célú Ĺizlethelyiség bérbevételéľe vonatkozó pzilyázata
érvénvte1en.
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3.) a Budapest VIII. 367i3 /0lN3 hľsz-ú, LfI^ITł pinceszinti és a367I3lOlN4 hľsz-ú 309 mz
utcai bejaratú ftidszinti, összesen 530 m'alapterületű' Budapest VIII., Kĺúdy Gy. u. 3.

száĺl a\atti, ĺinkoľmanyzati tulajdonú, üres nem lakás célú tizlethelyiség bérbeadásaľa a
839lf01,4. CWIL 04.) számu hatźrozatban kiírt nyilvános egyfoľdulós páIyázatot
érvényesnek, de eľedménýelennek nyilvanítj a.

4.) a jelen határozatban a helyiség további hasznosításával kapcsolatban döntést nem hoz.
Felkéri a Kisfalu K-ft-t, hogy vizsgálja meg a helyiség további hasznosításának
lehetőségeit, és konkľét kérelem esetén tegyen javaslatot a hasznosítas módjaľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. februfu 2.

Soó's Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatfuozatot
elfogadta:

7512015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) meeállap-ítia, hogy a GTHING Kft. által benyrijtott, a Budapest VIII. 36713/0/N3 hrsz-
Ę 221^m, pinceszinti és a 367I3/0lN4 bĺsz-tl 309 m" utcď bejaratu ťolđszinti, összesęn
530 m, alaptertilettí, Budapest VIII., Kľudy Gy. u. 3. szźtm alatti, önkormőnyzati
tulajdonú, iires nęm lakás célri tizlethelyiség béľbevételére vonatkozó péilyázata
érvénýelen.

2.) meeálłapítia, hogy a Ben-Roy Kft. ĺáItal benyújtott, a Budapest VIII. 3ó713l0lN3 hrsz-ú,
22I m" pinceszinti és a 36713/0/N4 hľsz-ú 309 m, utcai bejaĺatu füldszinti, összesen
530ÍÍť alapterĹilehĺ, Budapest VIII., Kľuđy Gy. u. 3. sztlm alatti, önkormźnyzati
tulajdonú, ĹiÍes nem lakás céIú Ĺizlethelyiség bérbevételére vonatkozó pályazata
érvénýelen.

3.) a Budapest VIII.367ĺ3/O/N3 hĺsz-ú, fzI^l# pinceszinti és a367I3/O/N4Íltsz-il3}9 fił
utcai bejaratu fiildszinti, összesen 530 m, alapteriiletĘ Budapest VIil., Kľudy Gy. u. 3.

szám alattí' önkormrínyzati tulajđonú, tiľes nem lakas céhi tizlethelyiség bérbeadásara a
839ĺ2014. (Vm. 04.) számú hatérozatban kiírt nyilvános egyfoľdulós pźiytzatot
érvényesnek, de eređménýelennek nyilvánítja.

4.) ajelen hatarozatbarl a helyiség további hasznosításával kapcsolatban döntést nem hoz.
Felkéri a Kisfalu K-ft-t, hogy vizsgźija meg a helýség további hasznosítasanak
lehetőségeit' és konkľét kérelem esetén tegyenjavaslatotahasznosítas módjára.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. februěr 2.
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Nanirend 3.10. nonti

-

Táľsash:ĺz
vaslat a Budapest VIII. kerĺilet, KľrÍdy Gy. utca| számú
helyrajzi számú albetét (tetőtéľ) beépítéséľe és a kfiziis

tulaj đon ú épiiletrészek felúj ĺtás áľa vonatko ző megá.Jllap o d ás elfo gađásáľa

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megađja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jót éňi, akkoľ itt en.a társasházat a Kĺúđy Gyula utcalen elég csúnyán p.órul járattak.
Az akérdése, hogy milyen további tigyfelđerítés' vagy oknyomozas toľténik azugyben? Elég
hosszú ideje jaĺ pőru| az egyébként nagyon jó helyen lévő taĺsashtn. Számíthatnak-e még
további fejleményekre ezzę| kapcsolatban? Ha esetleg megtudhatnak tcibbet, amit leíľtak az
előterj esĺésben, azt átolvasta.

SorĎs Gyiirgy
Volt az előző befektetővel k<jzterĹilet foglalási probléma, amikor illegálisan volt kint az
allvanyuk. Megadja aszőt a Kisfalu Kft. képviselőjének.

Nováczki Eleonóľa
A per folyamatban van, dr. Hajdu Zoltźn tigyvéd urat megkéri, hogy részletesebben
váiaszolj on a kérdésre.

Dr. Hajdu 7.o|tőn
A pert önállóan indította Budapest Józsefuaros onkormányzata, ebben egyediili felperesként
vesz részt, báĺ tulajdonostaľsként valamennyi trilajđonostaĺsnak illene perben źlLnĺa, rlem eZ

töľténik. A perben jelenleg éľdemi táĺgyalásra nem keriilt sor, tekintettel aľľą hogy afelek
folyamatos egyeztetést folýattak, abba az hénybą hogy u ugy minđenki sz,źľntra
megnyugtatóan és minél gyorsabban rendezőđjön. Ennek vo|t az egyik megoldási lehetősége
az' arĺĺi most az előterjesztésben szerepel. Név szerint az,hogy atďőtérjelenIegi trrlajdonosa
maga helyett állít vďakit, a|ĺ ań. a k<ĺtelezettséget, amit az o jogelődje, mint ĺrlajdonos
váI|alt, azt teijesíti.Úgy tűnik, hogy volt is erre számos éľdeklődő atáĺsasház közgyĺĺlésén,
erĺe megfeLe|ő egyeztetés született, és ennek a|apjtn kerrilt kíválasĺásra. Jelenleg ez az
előterjesaésben szereplő javaslat azt jelentené, hogy a peĺ tovább folytatódną elkĺilönítésre
kerülne atetőtén ingatlanok, illetőleg amégPéľe Laurent Kft-nek a fulajdonában álló alagsori
ingatlanok vonatkozásában. Aú. tudni kell, hogy a táľsaság jelenleg felszámolás ďatt áll. A
felszámolási eljarasban is egyeztetést folytatrak a jogi képviseletet ellátó ugyvéd kollegávď.
Eesély mutatkozik aľra is, hogy annak vonatkozásában szintén egyezséggel zĺáruljon a jogvita,
azaz oIyarl megoldás szliĺessen, ami a Pére Larľent Kft. hitelezőinek és a tĺíľsashaz
ĺrlajdonostaĺsainak is megfelelő. Ez tigyben, mivel február Z-ttra van a ktjvetkező tárgyalźs
kib,sme, ezértĺagy valószínűséggel a megtartásĺíľa annak érdekében nem kertilne sor, hogy a
Bizottság mostani döntésétől fiiggően írasban foglďt egyezség szülessen a felek között ana
vonatkozóan, hogy ezt apert a mĺĺsodľendú ďpeľes vonatkozásában megszĺintetnéŁ míg az
első ľendű vonatkozásában folýatnák, oly módon, hogy menet közben peren kí\Ąili egyeztető
targyalasokat kezdeményeztrckvele szemben. Meglehetősen döcög a felszámolás' ezéľt veiiik
egy kicsit lassabban lehet hďadni, mint a másodĺendű alperes úľľal. Tulajdonképpen ennyi,
vďójában egyszeÍTe lehetett volna rendezru az egészet. De nem egyszerii ez a do|og,
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Soós Gyiirgy
Rendben, további kérdés, hozzćszőLás nincs, avitát|ezźrją szavazásra bocsátja ahatáĺozati
javaslatot:

AYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy:

',Ł:ĺ::'"1ť-;.'Ł}::äLJ?]?äli".x jä;'ff ť"J"JĹxTľľ':ä8:ľxTffi':l:
alperes kĺjz<jtt a Pesti Kĺizponti 26.P.20.97612013. számon
folyamatban lévő petől való' hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
és a pernek II. rendű szemben torténő megsziinteté séhez, egyuttď
kériazingatIantuIajdoni|apjźttabejegyzeÍtpeĺfeIjegyzéstörlését'

2.) a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuarosi onkormanyzat és a Péľe Larrrent
Ingatlanforga|maző, Kereskedelmi és Szolgáltató K.ft. fa. alperes között a Pęs]ĹKözponti
rđruletinĺiosagon26.P.2O.g76/201'3..'á*o,,folyamatbart.lévőpertuŰ'

sz-ú ingatlanok vonatkozásźlban fenntartja, a perfeljegyzés tötlését az
ingatlanok fulajđoni lapjáľól nem kéri.

e'ffi
ingatlan vonatkozasában való

kerület

ďperes között a Pesti Központi Keľülęti Bíľóságon 26.P.20.976/20t3, száĺnon
fo1yamatban1évőpertőlva1óelállásľ'o'u#ľ,'sz-úingatIanvonatkozásában
és a pemek II' renłiĺ ďpereffiäffie''o megs-ztintetéséhez, egyiÍta1
kérí az ingatlan tulaj d oni l apj aľa b ej e gy zett p erfelj e gy zés tö rl és ét.

Kisfalu J'ózsefvĺírosi Vag eű
(mint B

tulajđonosai, valamint Dessewffu és Dávid valamint Tarsaik Ügyvédi
Iroda között létrejött Megállapodźlst a|áfuja5 a sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatándó: 2015. februér 2,

Soós Gyiiľgy
Megállapítja' hogy 11 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal a Bizottság az alátbbihatfuozatot
elfogadta:

76ĺ2015. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dön! hogy:

I.) llozzája,rul a Buđapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzat él

Laurent Ingatlanforga|maző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa.7. r. é
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f.) a Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzat és a Pére Lauľent
IngatlanforgaImaző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa. alperes közott a Pesti Központi

idoni lapjáról nem kérĺ.

4.)

;e'Ň
ingatlan vonatkozásában va]ómagánszemélye

tulaj đonszeľ zését jő

felkéri Kisfalu Józsefuarosi VIII. keľület
Krudv Gv. u z. T,

Dp:Täiśasiiaz tuiajdonosď, vďamint Dessewffy és Dávid vďamint Társaik Ügyvédi
-Iŕodaközött létľejött Megállapodásta|áíĺja, a sztĺkséges jognyilatkozatokatmegtegye.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2075. februar 2.

Soĺís Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elnézést kéľ, téveđésből kéĺte k's. az e|óte4esztést, mivel időközben az rilés előtt megválaszo|ta
a Kisfalu Kft. az ezzelkapcsolatos kérdéseket.

Soĺós Gyiiľgy
Rendben, további kérdés, hozzászőLés nincs, a vitát |ezatJa" szavazásra bocsátja az a|ábbi
}rratáľ ozati javaslatot :

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIIi. Lujza 1 szoba, komfoľtos, 32,74 m,
alapteľületíĺ lakas tekintetében fennalló bérleti

I'o.ffi
. kerĹilet Knidy Gy. u.

biztosításávďaBudalestVtrI.,Szerdahetyiu*it,*autti!szoba,32,O0frŕ
ďapterülettí, komfortos @tjrténő bektjltĺjzhető állapot biztosítdsát
lrłjvetően - bérbe adj határ o zatlan i đőre szó ló an.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
IJatźttidő: 20 1 5. februfu 28.

2.)hozzájáruIal)hoz,hogyaBudapestVIII.,Szerdahe1yi".ffiáma7atti1szoba,
32,00 mf alaptertĺleĺi, komfortos lakás lakhatóvá tételének költsége a 11604 címen
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nyilvántarto ÍÍ Lujza v.Űęrujítása - MNP III. onként váIlalt feladaĺ
péĺlzĺĺaĺađvány terhére tórténjen, amelynek bruttó költsége 3.742.If4,-Ft.

f014. évi

Felelős : Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Határidő: 201 5. februír 28.

3.) fetkéri a Kisfalu Kft-t a ÍlatźrozaÍ- 1.) pontjában fogtalt megállapodás és bérleti szerződés

megkĺ}tésére.

Fęlelős : Kisfalu K.ft . üg1ruez etó igazgatőja
}Jatttriđo: 20 1 5' febru ár f8.

Soós Gyłirgy
Megállapítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkođźs szavazattal aBizottságaz alábbihatfuozatot
elfogađta:

7712015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. Ll'ýza u. i 1 szoba", komfoľtos, 32,74 m2

alapterületiĺ lakás tekintetében bérlővel fennrálló béľleti
jogviszony közös megegyezéssel töľténő megszĹintetésével egyidejűleg, másik csęrelakás

biztosítźsźxaIaBudaleiivlľ.,Szerdahelyi_Gna|attĺtszobą32,OOnł
ďapterĺiietiĺ, komfoľtos lakást a bérbeadó áliąl tarténő belĺĺ;Itazhető óIlapot biztosítását
l<łjvetően - bérbe adja hatér ozatlaĺ időľe szólóan.

Felelős: Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatďja
Határidő: 201 5. februát 28.

2.)hozajaruIa7lhoz,hogyaBudapestVIII.,Szęrdahe1yi.'.tszámalatti!szoba,
32,OO m2 alapteľĹiletrĺ, komfortos lakas lalĺlhatóvá tételének költsége a 11604 címen
nýlvántartott Lujza u.Jĺelt3ítása - MNP III. ĺinként vállak feladat - 2014. évi
péĺlnĺaradvány terhéľe t-iĺľténjen, amelynek bruttó költsége 3.I4f.l24,-Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Határidő: 20|5. februźr 28.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában fogtďt megállapodás és bérleti szerzódés

megkotésére.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatłáridő: 2015. februar 28.
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4. Egyebek
(írósb eli előterj eszté s)

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat a Budapest VIIL kerület Magdolna Negyed Program III.
keľetein belül megvalósult kiizútfejlesztések során megépített kłĺzcsatornákkal
kapcsolatos diintésekľe
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely _ a Váľosfejlesztési és Főépítészi Üposztóly vezetője

Soós Gyiirgy
A napirend vitájtńmegnyitja, kérdés, hozzászóIás nincs, avltźú.Iezźĺja, szavazjsra bocsátja a

batttr ozati javaslatot :

A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1'.) hozztljtru| aÍ.lhoz, hogy a polgármesteĺ kezdeményęzze a Magdolna Negyed Pľogĺam III.
a Bauer Sĺíndor utca (K4), a Magdolna utca (K5), a Teleki Lászllő tér 15-25. előtti

útszakasz (K1/3) és a Teleki piac csatlakozó köĺeľĹiletei (K1/2) felujítása soran

megvďósult közcsatornák (víznyetők) tuiajdonjoganak ź.Íiadásźlt a Budapest Főváĺos
onkormanyzata részére. és felkéľi a polgármestert a ,,Közcsatornák műszaki vizsgttlati
jegyzőkönyvéhez,,tartozónyilatkozatalrźlirtsfu a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. jaĺutt 26.

2.) felkéÍi a polgáľmestert, hogy a hatfuozatban foglďtak teljesítéséhez sziikséges

megállapodásokat teľj essze a Képviselő -testtiiet elé.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 20|5. márciusi rendes Képviselő-testületi tilés

Soós Gyiirgy
Megáltapítją hogy 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodäs szavazattď a Bizottsźry az alábbibatÁĺozatot
elfogadta:

7 8 /2015. (I.26.) sz. Y ár o sgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottság határ ozata
(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett ľészt ą
szavazdsban.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) hozzajfut, abthoz, hogy a polgármesteĺ kezdeményezze a Magdolna Negyed Progľam III.

a Bauer Sánđor utca (K4), a Magdolna utca (K5), a Teleki LaszJrő tér 15-25. előtti

túszakasz (K1/3) és a Teleki piac csatlakozó kozteríiletei (KIl2) felújítása soran

megvďósult kö,zcsatornák (víznyelők) rulajđonjogának átadását a Budapest Fővaľos

onkorĺnanyzata tészére, és felkéri a potgármesteľt a ,,Közcsatornak műszaki vizsgźlati
jegyzőkönyvéhez,,tartozónyilatkozataláiľásáĺa.

Felelős: polgáľmester
Haténdő: 20 ĺ 5 . i anuar 26.
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f.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak teljesítéséhez szükséges
megállapo dásokat terj essze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidĺj : 20I 5 . marciusi renđes Képviselő-testĺileti ülés

Soós Gyiiľgy
Abizottsági ülést 13 13 perckor bezőĺja, megköszöni aĺésneteLt.

K. m. f. \ h-\\(/ŕ\/t,/\/t.1
vo}íň.e,ft-

Bizottsás alelnĺjke

oľa

AZ Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Varosgazdálkodási és Pénnlzyi

Szerv ezésí és Képviselői

A jegyzőkönyvet készítette:

t | 1 ., I nľ
|ťzł"oľú ,[^ +-.
Ap|ócs Zsanett Rita
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézóje

A bizottsáei iewzőkönw mellékJetei:

- 1. sz. melléklet ĺ az 54/20]5. (I'26.) sz. hatórozat melléHete

- jelenlétĺ ív

- meghívĺó

. előterjesztések

Bízottsélg 2015. januar 26-aiu|ésęĺ "ľľ*"Ťat hitelesen

^$d.li,,3,*1ńSŽedliczkyné Pekaĺi
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1. sz. melléklet
az 54/20I5. (I.26') sz. határozat meĺIékĺete

PÁLYÁZÄTÍ FELřÍÍvÁs

Piaci árusíŕóhcl-v bérbeadásáróI

A Józsefvlĺĺosi Váĺosijzemeltetési SzolgráIat (székhely: ĺ 084 Budapest Mát-vas ter l 5.), mint a
Budąpest vIlI-, 35t23i11 helyrajzi szźnĺ alatt kiatakított' a tęrmészetben a Budapest V[I.,
Teleki Lászió téren található Ú1 ĺetetĺ téri Piac tizenreltetoje (továbbiakbaĺr: Üzemeltető)
n1i}vános pá|yázatot hirdet az u; releti téri Píac J2 jelű 20m2 alapterületű piacÍ
üzlethďyiség béľlefi jogának megszeľzésére.

r.Epiisszęű minÍmális bruftó belépési díj: minimuĺľt 4.000.000'Ft +

Ápa

.melynek első ľészlete 30% birtokbavételkoľ

;a fénnmaradó 70Yo?4hőnap alatĹ egtrenlő havi részletben fizethet'ő

1.Áz iizletLelyłségben folytatandó terćkenysĘ és a 2015. évi bérlefi đÍj összege:

.cukrászati készítnén,y, édesipaľi terĺnék és helyszínen siitött crilaiászati terrnékek,

ĺ 30o Ft + ÁFÁ/mzlhó

.eg}'éb élelrniszeľ (magok. aszďványok, friszerek) z 50o Ft + 'LF/JmLĺhő

Ckijzsruętiavitó és étĺend-kiegészÍtő teľmék (biotermékek, egészséges t,źlp|álkozÁsboz

'taĺozo életmiszerek. étrend kiegészÍtők) 2 500 Ft + Á.F:Á tm2ĺh6

.kézműves tej es tejtermékek, 1 3o0 Ft + ÁFÁ/m2lhó

A' pályázat nyertese megszr:rl az ad,ott ísz\ethelyiség bérleti jogáĺ a .szeĺzödéskötés napjáťól

hatáľozątlan idôre. A bérleti szerződést a Budapest Főváros \iltr. kerüIel Józsefi'arosi
onkonnanyzat béĺbeadóvat koti meg a nyertes pźĹyánó.

Jelentkez&i haúíľíilő' páIyázat leađrísí hatáľiđeje:

2015.02.09.16.00 ríra

Jelentkeeés hetye Józsefvárosĺ Yárosüeemeltetési SzoĘárat Új Tcleki térí piac

Jelentkezés móójt, AýLyázú.zĺrt borítékban ädható be;

A páIyázaton kötelezó elemei:

1.Folytafui kívant tevékeĺ:ységi kör leírása

2.A bďépési Ąj összegére voĺratkozó vállallás (minimum 200.000 Fvm2 + ÁFA;

A pá|yázathaz Eĺitelezően csatolandó mellékletelc

ĺ.Ŕveny'es vĺĺtlalkozói igazo|vźmy, gazÄasáLg. táľsaság esetén 30 napn:ĺl nem.régebbi

cégkivonaŁ amely igazolja' hogy a tarsasĘ a meghirđetett teyékenység folýatásaĺa
jogosulg és 30 napĺál nem régebbi allíírási címpéi&łny.
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2. A foly.taľni kívánt tevékenységhez szükséges errgedélyek masolata.

t.A pźiyázatoĺ. ĺészi veÍmi kívánókat meghatalmazott is képvisellreti, ez esetben a

me$lzůzIĺnzźst köz'okiratban vat'- a teljes bizonyító erejű magánokiĺatba keli

foglatni. és azt a pályázathoz csatolni sŻükséges.

z'Nfilatkoz-at arĺa vonatkozóan, hogy a gazdasá$ társasagĺla]<" egy.éni váilalkozónak

ne'm á1l fenn adó,- vám- és ilietektaĺozłsa

A pályázat nyelve ma5łar.

A palyáző az ajáľrlattételi hatáÍidő |ejártźng módosítha1ia vagy visszavonhaqa pźúyáf'aa

đánlďát. Az ajániattételi batfuidő iejĺĺľŁítkĺiv.etöen a benyújton ajĺánĺatok nem módosíthatók.

IIián1pĺít|ásľa a ben5nńjtott pĺíIy..ázatok bontását kôvetően van lehetőség, 2015. febľuár

13. t2.00 óníig.

Apźĺlyázat etbíľálásának szempontja: a legmagasabb összęű be|épésÍ dÍj, de ninimum

4.000.000,-Ft+ ÁFA.

Azonos etbÍr:ílrás esetérr előný jelent, ha a VIII. kerĺiletben regisztrált egyéni vállalkozó'

gazdasági társasĘ nyuj1ia aa be.

A n.vertes r'isszalépése esetén a palyázat soron következő helyezettjével köti meg a bétlsti

szeuődést a Bérbeadó.

Apábyźnatok bontása 2015. febľr:'ĺr 9.el1 16.00 órakor történik az Ú; Teleki téri Piac

Irodájában (1086 Budapest, Teleki Llásztó ter). A'pőJyázatbontáśa nyilv'ános.

A nyertes pá]ťazőt az onkormźn5zatKépłiselő.testiĺetének VárosgázdálkođÁsi es Pénzĺigy'i

BizottsĘźnakdöntesét követóen postai úton értesítj ĺik.

A n1'ertes pilyázôval az Ônkoľmaányzat a béĺleti szeľződest az Ônkormáĺyzaĺ Képviselö-

tesiirleĺeĺrek Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizotts4g hozzajfuulása esetén köti meg. A
bérĺeti szerz'ődés ffibb taľtaĺmi elemei:

r'belépési díj fizetése a bérleti szerződés meeki'téséig.

z.3 hari bruťtó bérteti díjnak megfe]elő összegű óvadék frz.etésę bat havi egyenlő

ĺészĺetbęĄ az Tvadéli első reszletet a bérleti szerzödés.megkôtéséig kelt megfizetnie az

óvadélĺ fennmaradó reszétminden hó 10. "ąpjáig köteles męgfizetni.

3.a béľleti diifizetési kötel ezsttségkez.đete a szerzódéskötéš napjátol.

a.hańĺozatlał idejű bérleti j o grđszony

5.a har'i bérteti dfiat havonta előťe, a ĺáľg1'hóaap 15. napjáig kóteles megfizetri

Bábeađó bankszámlaszámláj ára.

6.ĺżemeltetęsi díjat nem kell fizeüri' a bérleti dĺjon felül a Béľbeadó Képviselö-

testtiletének 40 4t2ot3. (fr'.o6.) száńi tE'tźaoz-átÁbat Ío-glaltaknak megfeleiöen csak a

tén1'tegesen mért fogyasztások és hasznáIat éI.apján továbbszím|rázgtt elekhomos
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áram. ivóvŁ, fútés szolgaltatas dÚát' vďamint a piac iizemeltetéséből eredő

zöldhrrlladék-' szen'es eĺedetiĺ huüadék-, kommunáIis hutladék Bérkĺ ájtal ĺeadott és

az Íizemelteto áItäl ny.ilvrántaĺtott mennyiség szĺłĺlítás díját kell megfizeĺui.

7,a bérĺő a bérleti szęrzőĺlésben foglá|t kíitelez.ettségei 'vrillalásáĺa kÖĄegpő e|i:ĺ

egyotdalri kötelezettségvlállallási nyilaÍkoz^tol iÍ alĄ melpek aĺapjan bÍrósĘi

l'égrehajtásnak r.an hel;.'e. A Bérlő tudomlísul veszi, ameĺmylben az' eg'olđaiú

köteleze.ttségvállďrási nyilatkozďot a jelen bérleti szerzndés aláírasát köl'eĹó 60 napon

belĺll nem íqa a|á, a Bérbeadónak a Bérlő kijelötésérőI szóló jognyilatkozatźboz\a]ő

kötöttsége megszűrik.

Amennýben apćiyźu* nyeĺLese a bérleti szeľzőđést nem írja alá az elbkálástól számított 30

napon belül (jogvesaő haĺáridő), ebben az esetben az T}zemeltető a soron kovętkező második

legelön1'<isebb ajánlatot te!óvel jogosult a szerződést megkötni, sántén 30 napon be!ĺil.

ApttyázatÍal kapcsolaĺos további információ az Ú3 rel.ki téri Piac Iĺod.ĺjában kérhető (1086

BudapęsĹ Teleki lłász]ó tĐ.

Ie1enpźtyź]Z1Íifethívás kiffiggesztésre keĺüI a Polgármesteľi Hivatal hird€tótábláján' az Új
Teleki tér'i piaeon es megięIęntetésre ksľ !l ą łryw.

Budapest 20l5. januĺáĺ
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