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Soós Gytirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 28. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság 13 fovel l.ntározatképes. Ismerteti a napirenđęt az alábbiak szeľint, majď szavazásra

bocsátja a napirendi javaslatot:

Napirend

1.. Képviselő-testület
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a 2016. évi köttségvetésről szőIő 112016. (II.04.) onkoľmányzati rendelet

módosítására
Eĺőterjesztő: dr. Kocsis Máté - poĺgármester

2. Javaslat a kerületi đíjfizetó zóna kibővítésére
Előterjesztő.. dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

3. Javaslat bérbeadói hozzźtjáru|źts megadására aBuđapest VIII. kerület, Práteľ u. 11.

szám alatŁi iskolaépület albéľletbe adásához
Eĺőterjesztő.' dr. Pesti lvett - Józsefiárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság
elnoke

4. Javas|at a Budapest VIII. keľület, Tömő utca 16. szám a|att ta|á|hatő ingatlan

értékesítésének targyában kiírt páIyazat eľedményének megá||apításźra és újbóli
páIytnatkIírására
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kc)zpont Zrt,, igazgatóság
elnöke

5' Javaslat a Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szźlm alatti telek pályázatutján történő

elidegenítésére
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdáĺkodósi Központ Zrt,, igazgatóság
eĺnoke

6. Javaslat emléktáblak és emlékhe|y Iétrehozásáva| kapcsolatos dĺjntések meghozatalźra
El őterj e sztő : Sántha P éterné - alpolgárme s teľ

7 . Javaslat a l oxBsz módosításával kapcsolatos dontések meghozatalźra
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgáľmester

8. Javaslat az Aurőra utcai rende|ointézet telekhataľ rendezésével kapcsolatos dontések

meghozatalttra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

9 . Javaslat a 20 I 6 . évi alapítv źnyi páIy ázatok e|bir áIásźľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmĺányzati osztöndíjpáIyźlzathoz
tciľténő csatlakozásra
Előterj esztő : Sóntha P éterné - alpol gárme s ter

11. Javaslat a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
alapdokumentumainak módosításaľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

12' Javas|at Családok Atmeneti otthona kia|akításźlra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sántha Péterné - alpoĺgármester
13. Javas1at a kittintetésekĺől szóló rendelet módosításara - NEM ERKEZETT MEG

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

ł



Ił,Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. - 2016. ápľilis 30.

ko zcjtt átruházott hatáskĺjrb en ho zott dönté s ei nek vé grehaj tás áró l
Eĺőterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 5 . Javaslat a népszavazás lebony olításźthoz kapcsolódó dĺjntések meghozatalára _ NEM
ÉnxrzpľT MEG
ElőteĘesztő: Danada-Rimán Edina - jegyz(í

16. Javaslat a Jőzsefyátos teľtiletén található |akóházak és középiiletek számtľa '56-os
lyukas zászlők adomány ozásár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

17. Polgármesteľi tájékoztató a |ejárt hatáľidejrĺ testületi hatźĺrozatok végrehajtásźtrőI, az
eIoző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekĺől és az
onkormiĺnyzati pénzeszkĺjzĺjk átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiací
jellegű lekotéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - poĺgármester

18. Tájékoztatő a2016. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: dr' Kocsis Máté - polgármester

f . G azdá|ko d ási Ü gyo sztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető
(ír ósb eli előterj e szté s)

1 . Javas lat ktjzterĹilet-hasznźllati kérelmek e|bír á|ásár a
2. Tulajdonosihozzájánllás a Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány IzzlBjelű tömb I. és

II. ütem víz- és csatoľnabekötés kiépítéséhez
3. Tulajdonosihozzźtjárulás a Budapest VIII. keľület, Mikszáth Kálman tér |. száma|atÍi

épĺilet csatorna bekötésének átépitéséhez
4. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci utca 50. szźtmil

in gatlan kapubehaj t ő kia|akításźthoz

3. J ónsefv źlľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b e li el őt erj e s z t ł! s)

1. Javaslat azŰile|eui téri Piac E4 jelű üzlethelyiség béľleti jogának átnlhźnásźlra
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - igazgatóság elnöke

2. A Magyar TáĺsashźnKft. bérbeszźlmításikérelme a Budapest VIII. keľĹilet, Kiss József
u. 2lA. szźtm a|atti tinkormányzati tu\ajdonú, nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiség
vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodósi igazgató

3. A Magyar Lóversenyfogađást_szervező Kft. bérleti díj csĺjkkentési kérelme a
Budapest VIII. kerület, Jőzsef kÍt.75. szźm alattí nem lakás céIjára szolgáIő helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

4. A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszĺímítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u.

4, szźĺm alatti ĺinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céIjára szolgáIő helyiség
vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Fąrkas ors - vagyongazdálkadási igazgató



A HARUN HtINGARY Kft. béľleti díj cscĺkkentési kéľelme a Budapest VIII. kerület,
Baross u. If9. szám alatti cinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdólkodási igazgató
Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog átruházásához va|ő
hozzájfuu|ás iránti kĺjzös kérelme a Budapest VIII. kerület, Baľoss l. 77. szám a|atti
önkormányzati tulaj donú, nem lakás célj ár a szolgálrő helyiség tekintetében
Előterjesztő: Farkąs ors - vag,,ongazdáĺkodási igazgató
Epĺtlak Group Kft' bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, József u. 4f. szám
alatti tires, ĺinkormanyzati tulajdonú, nem lakás céljaľaszoIgáIő helyiségre
Előteľjesztő'. Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató
onodi Sándor egyéni vá||a|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Luther
u. 1/A. (Rakóczi ilt 57.) sztxn alatti ĺjnkormźlnyzati tulajdonú, nem lakás cé|yfua

szo|gá|ő helyisé g v onatkozásttban
Eĺőterjesztő,. Farkns ors - vaglongazdálkodási igazgató
Koczka és Taľsa Szolgáltató Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Pľáter u.
60. szźtm alatti iires, önkormányzati tu|ajdonú, nem lakás céljáľa szolgéiő helyiség
bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

10. Generál Staff Bau Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2.

szźm alatti tires, önkormtnyzati tulajdonú ingat|an vonatkozásában
Eĺőteľjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

1 1 . Javaslat gépkocsi-beálló bérbe ađására
Előterjesztő: Faľkns ors - vaglongazdálkodási igazgató

12. A Budapest VIII. kerĹilet, Pľáteľ ltca37 . földszint 4. szźml aIatli,hatátozotíidőre szóló
bérl eti j o g gal terhelt, önkormány zati fuIaj donú helyi ség elide genítése
Előterjesztő.. Farkas oľs - vaglongazdálkodási igazgató

13. Javaslat ,,Kivíte|ezési vállalkozźlsi szerzódés keretében a Józsefuaľos onkoľmtĺnyzata
tulajdonában és üzemeltetésében levő intézmények eneľgetikai korszeľűsítése, a
KEHOP-5.2.9. kódszámú páIyázati konstrukció keľetében'' tárgyű kozbeszerzési
elj áľások megindítás ár a _ ELOTERJES ZTo vISs ZAVONTA
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdáĺkodósi igazgató

Sorós Gytirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem' 0 taftőzkodás szavazattal a Bizottság a napirendet
elfogadta.

861 l 2016. (IX. 0 5.) sz. Váľo s g azdá'lko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbí napirendet fogadja el:

Napirend

1. Képviselő-testület
(ír ásb eli előterj e szté s)

1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről sző|ő 112016. (II.04.) önkormányzati ręndelet
módosításara
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5.

6.

8.

9.



f . Javaslat a kerületi dijťĺzető zőnaklbóvítésére
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - poĺgórmesteľ

3. Javaslat bérbeadói hozzźjáru|ás megadásáľa a Budapest VIII. keľĹilet, Pľáter u. 11.

szám aIatti i sko 1 aépül et alb érletb e adtsćlho z
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság
elnoke

4. Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Tömő utca 16. szźnrl alatt ta|á|hatő ingatlan
értékesítésének tárgyában kiírt ptiyázat eľedményének megá||apítására és újbóli
páIyázat kiíľására
Eĺőterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefiárosi Gazdólkodási Központ Zrt., igazgatóság
elnoke

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szttm a|atti te|ek páIyázat iújáĺ töľténő
elidegenítésére
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefiárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság
eĺnöke

6. Javaslat emléktáblák és emlékhely létľehozásával kapcsolatos d<jntések meghozataIfua
Előterj esztő :, Sántha Péterné - alpolgármester

7 . Javaslat a JoKESZ módosításával kapcsolatos döntések meghozataláĺa
Előterjesztő,. dr. Kocsis Mdté - polgármester

8. Javaslat az Aurőra utcai rende\oíntézęt telekhatár rendezésével kapcsolatos dĺjntések
meghozata|źlra
Előterjesztő: dr. Kocsis Mĺźté - polgármester

9 . Javaslat a 20 I 6. évi a|apítv anyi páIy azatok elbírálásáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

10. Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpá|ytzathoz
történő csat|akozásra
EI őterj e s ztő : Sántha P éterné - alpolgármester

1 1. Javaslat a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont
alapdokumentumainak módosításáľa
Előterjesztő.. dľ. Kocsis Máté - polgármester

12. Javas|at Családok Atmeneti otthona kialakításaľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgáľmester
13. Beszámoló a Képviselő-testtilet bizottságaí 2015. november 1. - 2016. április 30.

közĺitt átntházott hatáskĺirben hozott döntéseinek végrehajtásaľól
Előterjesztő'. dr. Kocsis Máté - polgármester

14. Javaslat a Jőzsefvźros területén taláIhatő |akőházak és középületek számźxa '56-os
Iyukas zász|ők adomáĺy ozásźr a
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

15. Polgáľmesteri tájékoztatő a |ejart határiđejű testĹileti határozatok végrehajtásátő|, az
e|őzo tilés óta tett fontosabb íntézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľől és az
ĺinkormanyzati pénzeszközĺjk átmenetileg szabadrendelkezésrĺ részének pénzpiaci
jellegti lekötéséről
Előteľjesztő.. dr. Kocsis Máté - polgármester

I 6 . T ájékoztatő a 20 I 6. évi költségveté s telj esítéséről
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester



2. G azd,á|ko dási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető
(ír ós b eli el őteľj e sztés)

1 . J avas l at kĺj zterül et-haszná|ati kére l mek elb ir áIźts ár a
2. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány IzzlBjelű tömb I. és

II. ütem víz- és csatornabekotés kiépítéséhez
3. Tulajdonosihozzti1źrulás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth KáImźlntér I. szám a|atĺi

épület csatorna bekötésének átépítéséhez
4. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 50. sztlĺrn

ingatlan kapub ehaj t ő kialakítástlho z

3. Jĺízsefuárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b eli előterj e szté s)

1. Javaslat az Ú; ľeteki téri Piac E4 jeluüzlethelyiség bérleti jogának túruházására
Előterjesztő., dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnoke

2. A Magyar Társasház Kft. bérbesztlmítási kéľelme a Budapest VIII. kerület, Kiss József
u. 2lA. szźtm a|atti önkormányzati tuIajđonú, nem lakás céljaľa szolgáIő helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáĺkodási igazgató

3. A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. bérleti đíj csökkentési kérelme a
Budapest VIII. kerület, József krt. 7 5. szźnrl a|aÍtí nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

4. A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszámítási kéľelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u.

4. szám aIatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdáIkodósi igazgató

5. A HARt]N HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerĹilet,
Baross l.I29. szálma|atti ĺinkoľmányzatitu|ajdonú helyiség vonatkozásában
Előteľjesztő: Faľkns ors - vagyongazdálkodási igazgató

6. Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog átruházásźlhoz va|ő
hozzájfuu|ás iránti kĺjzös kérelme a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 77. szám alatti
ö nkoľmany zati fiilaj đonú, nem 1 akás cé lj ár a szo|gáIő helyi sé g tekintetéb en
Előterjesztő: Farkas oľs - vagyongazdálkodási igazgató

7. Epítlak Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, József u. 42. szźtm
alatti iires, önkormiĺnyzatit|Jlajđonú, nem lakás céljáľaszolgáIő helyiségľe
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

8. onodi Sandor egyéni váI|a|koző béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Luther
u. 1/A. (Rakóczi ut 57') sztm alatti ĺjnkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szo|gtiő helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vagłongazdólkodási igazgató

9. Koczka és Tarsa Szolgáltató Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Práter u.

60. szám alatti tiľes, önkormanyzati tn|ajđonú, nem lakás céljára szo|gźiő helyiség
bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató



10. Geneľál Staff Bau Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u.2.
száma|attiüres,önkormźnyzatitulajdonúingatlanvoĺatkozásában
Előterjesztő: Faľkas ors - vaglongazdólkodási igazgató

1 1. Javaslat gépkocsi-beálló béľbeadásáta
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáIkodási igazgató

12. A Budapest VIII. keriilet, Práter utca37. fĺjldszint 4. szźtm a|atlí,határozoÍĹidőre szóló
béľleti j o g gal terhelt, önkormány zati tulraj đonú helyi sé g elidegenítése
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

1. Képviselő-testiilet
(ír ás b eli előterj e szté s)

Soós Gyiirgy
Kiilön táĺgyaIásrajavaslatokat kér. Ezek hiányában aľra kéri aBizoltság, mint szakbizotĺséą
tagait, tegyék fel kérdéseiket, mert eztlltal megelőzhető egy többórás polémia a Képviselő-
testület ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testiileti előteľjesztések közül egyet sem kértek
külön tárgya|ni a Bizottság jelenlévő tagsaí, ezért az 1. blokk napirendi pontjainak együttes

vitájatmegnyitja,|ezár ja.SzavazásrabocsátjaazaIábbihattrozatí javaslatokat:

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a 2016. évi kiiltségvetésről szólĺí 112016. (II.04.)
önkormányzati rendelet módos ítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

megltlrgya|ástĺt, arendelet tervęzet és a határozati javas|at elfogadását.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat a keľületi díjťuetőzóna kibővítéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Mĺźté - polgármester

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

meglárgyalźsát.

Felelős: polgármester
Határiđo: a Képviselő-testület 20|6. szeptembeľ 8-i ülése

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat béľbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII.
keľület, Práter u. 11. szám alatti ĺskolaépület albéľletbe adásához
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt., igazgatóság elnöke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

megJárgyalásźú.

Felelős: polgármester
Hatátídó a Képviselő-testiilet 2016. szeptember 8-i ülése



Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľÍilet, Ttimő utca ĺ.6. szálm alatt
talá|ható ingatlan éľtékesítésének tárgyában kiírt páůyáuat eľedményének
m e gállap ít ásár a és új b ó li p áł|y ánat kiírásá ra
Előterjesztő: dr. Pcsti Ivett - Józsefllárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt., igazgatóság elnoke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megÍfugya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: a Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-i ülése

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 39. szám alatti telek
pá,|y ázat útj án történő elidegenítéséľe
Előterjesztő: dr, Pesti Ivett - Józsefvórosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatósdg elnĺ)ke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
meglárgyalásź.Í.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
El őterj e sztő : Sántha P éteľné - alpo l górme s teľ

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testriletnek az előterjesńés
megtárgya|ásźú.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 20|6. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat a JOKESZ módosításával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

AYárosgazdálkodási és PénzügyíBizottságjavasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesńés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hatéridő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése



Napiľend 1.8. pontja: Javaslat az Aurőra utcai rende|őintézet telekhatár rendezésével
kapcs olatos dii ntések meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesĺer

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés

meglárgya|ását.

Fe1elős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-i ülése

Napirend 1.9. pontja: Javaslat af0l6. évi alapítványi pályázatokelbírálásáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

AYtrosgazdálkodási és PénzügyiBizottságjavasolja a Képviselő-testĹiletnek az elotefiesztés
meglárgyalását.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i tilése

Napiľend 1.10. pontja: Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkoľmányzati
osztöndíjp ź./'y ázathoz töľténő csatlakozásra
Előteľj e szt ő : Sántha P éterné - alpol gármester

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés

megtárgyalástft.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2016. szeptember 8-i ülése

Napirend 1.11. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Szociális Szolgźitatő és Gyermekjóléti
Központ alapdokumentumainak mĺódosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az eloteqesztés
meglárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: a Képviselő-testtilet 2016. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.12. pontja: Javaslat Családok Átmenetĺ Otthona kialakítására
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha P.źterné - aĺpolgármester

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnęk az eloterjesztés

megfárgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testület f01r6' szeptember 8-i ülése



Napirend 1.l3. pontja: Beszámoló a Képviselő-testíilet bizottságai 2015. november 1. _
20Ĺ6. április 30. ktiztitt átruházott hatáskiirben hozott diintéseinek végrehajtásáľól
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése

Napirend 1.Í4. pontja: Javaslat a Józsefváľos teľiiletén található |akőházak és

kiizépĺiletek számár a' 56.o s lyukas zászl.ők a d o m ányo zásár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
meglfugyalásźń.

Felelős: polgármesteľ
Hatráľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.15. pontja: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületi
határozatok végľehajtásáról, az e|őző üIés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az łinkormányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadrendelkezésiĺ ľészének pénzpiaci j eltegű lektitéséľől
Eĺőterjesztő: dľ. Kocsis Máté - poĺgĺźrmester

AYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eIőterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i tilése

Napirend 1.16. pontjazTájékoztató a201'6. évi kiiltségvetés teljesítéséľől
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés
meglźrgya|ástń.

Felelős: polgármesteľ
Hatźĺriđő a Képviselő-testtilet 2016. szeptember 8-i ülése

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem, I tartőzkođás szavazatta| a Bízottság az a|tlbbi
határ o zatokat el fo gadta :
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Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a 2016. évi ktiltségvetésľől szóló |ĺ2016. (II.04.)
tinkormányzati ľendelet módos ítására
Előteľjesztő.. dr. Kocsis Móté - polgáľmesteľ

862 /f0|6. (Ix.05.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés

meg!fugya|ását, a rendelet tervezet és ahatározati javaslat elfogadását.

Felelős: polgármester
}Jatáríđő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a keľületi díjťuető zóna kibővítéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

863 ĺ20 16. (Ix. 05.) sz. Város gazd álko d ási és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őtetjesztés

meg!árgyaIásźĺ.

Felelős: polgármester
lJattľido: a Képviselő-testĹilet 2016. szeptember 8-i ülése

Napirend 1.3. pontja: Javaslat béľbeadói hozzájárulás megadására a Budapest vlil.
kerület, Pľáter u. 11. szám a|atti iskolaépület albéľletbe adásához
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság elnöke

86 4 l20 |'6. (IX. 05.) sz. Város gazd áIko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, ĺ tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

meglźlrgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-i Ĺilése

1t



Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ttimő utca 16. szám alatt
ta|á|hatő ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pá|yánat eľedményének
megállapítására és újbóli páůyázat kiírásáľa
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont ZrĹ, igazgatóság elnoke

865 /2016. (Ix.05.) sz. Yáros gazdálko dási és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
megltrgya|ását.

Felelős: polgármester
Határiďő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1..5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek
pá.try ánat útj án történő elidegenítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefllórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság eĺnoke

866 /20L6. (Ix.05.) sz. Város gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban ttirtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés

megÍárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testület 20L6. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos
dti ntés ek meghozata|ár a
El őterj e sztő : Sóntha P éterné - alpol gárme ster

867 l 2016. (Ix. 0 5.) sz. Vá ro s gazd álko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l2 igen,0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesńés
megÍárgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2016. szeptenrber 8-i ülése
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Napirend 1.7. pontja: Javaslat a ĺóxÉsz módosításával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
Előterjesztő.' dr. Kocsis Máté - poĺgármester

868 l f016. (Ix. 0 5. ) sz. V á ro s g azďáůko dási és Pé nzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortĺźnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őtefiesńés
megÍźľgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testület f016. szeptembeľ 8-i ülése

Napirend 1.8. pontja: Javaslat az Aurőra utcai rende|őintézet telekhatár rendezésével
ka p cs o I atos döntés ek meghozata|ár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

869ĺ201'6. (Ix.05.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tÓľtént a szavazás.)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az elóterjesztés

meg!árgyaIását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselo-testület 2016. szeptembeľ 8-i ülése

Napiľend 1.9. pontja: Javaslat a20|'6. évi alapítványipá|yálzatokelbírálásáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

8701201.6. (Ix.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1' tartőzkodás szavazztta|)
(ľematikni blokkban tÓrtént a szavazós.)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

meglárgyalástú..

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i tilése
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Napirend 1.10. pontja: Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkormźnyzati
oszttindíjp á|y ázathoz ttirténő csatlakozásra
Előterj e sztő : S ántha P éterné - aĺp oI górme s teľ

87 1 l f0 |6. (Ix. 05.) sz. Vá ľo s g azdá'lko dás i és Pénzü gy i B izotts ág határ ozata
(ĺ.2 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vríľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testĹilet 2016. szeptember 8-i ülése

Napiľend 1.11. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Szociális Szolgá.Jtatő és Gyermekjóléti
Kiizpont alapdokumentumainak módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

87 2 12016. (Ix.05.) sz. Város g azdáľ.ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, .l. tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vĺáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meg!árgya|ásźĺt.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a Képviselő-testtilet 2016. szeptember 8-i ülése

Napirend 1.12. pontja: Javaslat Családok Átmenetĺ Otthona kialakításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

87 3 l 2016. (Ix. 0 5.) sz. Váro s gazd álko d ás i és Pénziigyi Bizo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
megftlrgyalźsát.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-i ülése
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Napiľend 1.13. pontja: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. _

2016. április 30. kiizłitt átruházott hatáskłirben hozott döntéseinek végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

87 4 /2016. (Ix.05.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(|2 igen, 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesńés
meglárgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-i ülése

Napirend 1.I4. pontja: Javaslat a Józsefuáros területén található lakóházak és

közép ůiletek számár a' 5 6-os ly ukas zász|ők a dományo zásár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

87512016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdźilkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(Í2 igen,0 nem, 1. tartőzkodás szavazatta|)

Qematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek az elotefiesńés
meg!árgya|ásźi.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2016. szeptembeľ 8-i ülése

Napirend 1.15. pontja: Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testületi
határozatok végľehajtásáról, 

^z 
e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől' a

jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci j ellegű lekłitéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

87 6 t f016. (Ix. 05.) sz. Város g azdá.Jiko dźlsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 Ígen,0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

Qematikai blokkban tÓrtént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az előterjesztés

meglfugyalását.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: a Képviselő-testĹilet 2016. szeptember 8-i ülése
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Napiľend 1.16. pontjaz Tájékoztatő a2016. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgóľmester

87 7 12016. (IX.05.) sz. Város gazdálkodási és PénzÍi gyi Bizotts ág határ ozata
(l2 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(Iematikai blokkban tortłźnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megÍárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-i ülése

2. G azd'á|kodási Ugyosztály
Eĺőterjesztő: dľ. Galambos Eszter - ügyosztáIyvezető
(ír ás b eli előterj eszté s)

Soĺis Gyiiľgy
Külcjn tár gy alást aj avaslatokat kér.

Gondos Judit
A2.I. napirendi pontot kéri külön tárgya|ni.

Soós Gyiirgy
Külön tárgyalásra vonatkozóan további javaslatok nincsenek, így a 2. blokkban maradt
napiľendi pontok együttes vitáját megnyitja, |ezárja. Szavazásra bocsátja az alábbĺhattrozati
javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Javaslat közteľület-hasznáIati kérelmek elbíráIásáľa

A napiľend2.1. pontját ktiltin tárgya|ásra kikéľték.

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosihor.záiáľulás a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány
122tB jelű ttimb I. és II. iitem víz- és csatoľnabekłités kiépítéséhez

A Yźĺtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ástú adja
CORDIA Ingatlanbefektetési Alap megbizása a|apján a MOBILTERV 2000 Mémöki
Szo|gá|tatő Kft. (cégiegyzékszáłn: 01 09 672374; 1112 Budapest, ZőIyomi ift 44la. fsz. 2.)
á|ta| tervezett, Budapest VIII. keľület, Corvin sétany l22lB jeltĺ tomb I. és II. ütemének
építéséhez tartoző víz- és csatomabektjtésekhez, kiépítésiik köZteľĹileti munkáihoz, az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáruIás a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosi hozzájárulás a Tömő utca (hľsz.: 3616212} Leonardo da Vinci utca
(hľsz.: 3627012), valamint a Bókay János utca (hrsz.:36211) út- és járdaszakaszára

terjed ki,

c. kcjzmúbekötéseket elokozművesítésként, a tewezeÍt útépítést megelozoen, vagy azza|
egy időben, a bontási munkákkal összehangolva kell e|végezni,

d. a beruházónak (építtetonek) a koztlŕ.kezeloi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzttjáru|ást a vonatkozó ľendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM ľenđelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fováros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodźtjźńő| előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

e. kotelezi a kivite|ezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben
történő helyteáI|itásaľa, melyre aberuházó és kivitelezőkozosen 5 év garanciátvá|lal,

. A bontással éľintett Leonardo da Vinci utca iúpáIya burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyľeállítani, szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1jelrĺ hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg
7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/ 1 0- 32-F I stabi|izáIt útalap
20 cm vtg. fagyá|Ió homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett Leonardo da Vinci utca, Tömő úca jźtrđa burkolatat az a|ábbi
rétegľenddel kell helyreállítani, szetkezeti ľétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött séttnyaszfa|t
15 cm vtg. C8/10-32-FI stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tömő utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyreállítani, szetkezeti rétegenként. 20 -20 cm átlapolással:

nagy kockakő
4 cm vtg. źąyaző ziza|ék
20 cmvtg. C8/10-32-F| stabíIizá|t útalap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics źąyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca jarda burkolatát ideiglenesen helyre kell
állítani a vonatkozó útĺigyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kęll a
biztonságos kĺjzlekedésre alkalmas állapotát a végleges útépítésig.

f. jelen fulajdonosi hozzajáruIás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalanbetntásával, a dcjntés napjától szźlĺnitott2 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 5.
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Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth
Kálmán tér |. szám a|atti épület csatorna bekötésének átépítéséhez

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájfuu|ását ađja a
Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem megbíztsa alapjźn a LEVÉL Épitőipari Fővállalkozó,
Mémoki Iroda Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-3633431' széV'hely: 1162 Budapest, Timuľ utca
48.) á|ta| készített, a Budapest VIII. kenilet, Mikszáth Kálmán tér I. szźm alatti egyetemi
épulet Reviczky utca felőli oldalán kialakított csatorna bekötővezeték átépítésének kiviteli
tervéhez, a közterületi munkák e|végzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztĄátulás a beruháZőtlkivite|ezőt (építtetőt) nem mentesíti az
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźi1árulás a Reviczky utca (hľsz.: 36733) utca út- és jaľdaszakaszaita
terjed ki,

c. a beruhźnónaklkivitelezőnek (építtetőnek) a koziftkezelói és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzájźrulást a vonatkoző ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM
ľendelet) szerinti mellékletek csatoIásával a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építéstigyi Irođájtúől
előzetesen meg kell kémi, és az abban' foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kotelezi a bervházőtkivite|ezot a bontással éľintett út- és járdaszakaszok
helyreá||itásáľa, amely munkákľa aberuhźnőkivite|ező közosen 5 év garanciźLtvá||al,

o A bontással érintett Reviczky utca iúpá|ya és paľkolósáv burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

eredeti kockakő buľkolat
4cmvtg. ágyazőzuzaIék
20 cmvtg. C8/10-32-FI betonalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tľq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o A bontással érintett Reviczky utca jarda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyreállítani, szetkezeti ľétegenként 20 -20 cm átlapolással :

térkő burkolat
4 cm vtg. ágyaző zuza|ék
15 cm vtg. C8/10-32-F1, betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkfü (helyreállítás) elkészri|t&ő| a közteľület fulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźĄtnu|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjtúő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatźtriďő : 20 I 6. szeptembeľ 5.

l8



Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerĺilet, Leonardo da
Vinci utca 50. számú ingatlan kapubehajtó kialakításához

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. tulajdonosihozzájtrulását adjaa TRIAUT Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 163582; székhely:
1114 Budapest, Villányi út 8. I. em.3.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület,
Leonardo da Vinci utca 50. szźlm alatti telken tetvezett |akőház építési engedélyezése a
jelen eljárásban benyújtott terv szerinti kapubehajtó útcsatlakozással valósuljon meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 5.

2. ahatározat I. pontja szeľinti hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikc'tésekkel adja
meg:

a. a tulajdonosihozzájárulás a beruhtzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb sza|dlatősági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájźru|ás a Leonardo da Vinci utca (hĺsz.: 3627112) út- és
j tr daszakaszára terj ed ki,

a beľuházónak (építtetőnek) a kozutkęze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájtnulást a vonatkozó ľendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági LJgyosztźiy Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tatani,

kötelezi a beruhźzőt (építtetőt) a Leonardo da Vinci utcai részen a meglévő
útcsatlakozás megszüntetése kapcsán a jfudaszegély és járda heLyteáIlítására, az uj
útcsatlakozás _ csapadékvíz elvezetését biztosító _ megfelelő minőségű kialakításara:

o a bontással éľintett Leonaľdo da Vinci utca útpálya burkolatát _ szegé|y kiépítés
ut:ín - az a|ábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolással:

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kötőréteg
20 cmvtg. Ckt-4 stab]lizácíős alapľéteg
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tľq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o a Leonardo da Vinci utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegé|y kialakítását követően _
az a|ábbí rétegrenddel kell kiépíteni:

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|tkopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kötőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabi|izáciős alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

c.

d.
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o a bontással étintett Leonaľdo da Vinci utca járda buľkoIatát az alábbi ĺétegrenddel
kell helyreállítani, szerkezeti réte genként 20 -20 cm átl apo l ással :

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós alapľéteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

az e|végzett munkákĺa aberubázőlkivite|ezo 5 év garancićú'váIIa|,

e. az engeđéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterĹilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. a tulajdonosi hozzájátulás csak az eĺgeďéIyezo szeruek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásáva|, a döntés napjától számított2 évlg érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźnidő : 201'6. szeptembeľ 5.

Soós Gyiirgy
MegáI\apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
hatáĺ o zatokat el fo gadta :

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosihozzájá'rulás a Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány
122tBjelű tiimb I. és II. ütem víz- és csatornabekötés kiépítéséhez

87 8 l 2016. (IX. 05.) sz. V áro s g azd'áI.ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozztĄáru|ását adja
CORDIA IngatlanbefektetéSi Alap megbízása a|apján a MOBILTERV 2000 Mémöki
SzolgáItatő Kft. (cégjegyzékszttm: 01 09 672374; 1112 Budapest, ZőIyomi Íń 44la. fsz. 2.)

á|tal tervezett, Budapest VIII. kerület, Corvin sétány I22lB jelri tcĺmb I. és II. ütemének
építéséhez tartoző víz- és csatornabekĺltésekhez' kiépítéstik kozteriileti munkáihoz, az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen fulajdonosi hozzájtttu|ćts a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szĺikséges e gyéb szakható sági é s ható sági engedély ek beszetzése aló l,

b. a tulajdonosi hozzźtjárulás a Tcjmő utca (hĺsz.: 3616212), Leonaľdo da Vinci utca
(hľsz.: 3627012), valamint a Bókay János utca (hľsz.:36f11) úc és jaľdaszakaszáta

terjeđ ki,

c. közmiibekĺjtéseket előkĺjzművesítésként' a tervezett útépítést mege|őzóen, vagy azzal
egy időben, a bontási munkakkal összehangolva kell e|végezni,

d. a beruházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájttruIást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
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Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájátől előzetesen meg kell kéľni, és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

e. kotelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és jaľda szegélykő) megfelelő minőségben
történő helyreállítására, melyre abętuhź-zó és kivitelező közösen 5 év garancíátvá||al,

r Ą bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca uÍpá|ya burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreálIítani, szerkezeti ľétegenkéĺt20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl 1 jelű hengeľeIt aszfa|tbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACll jelrĺ hengeľelt aszfaltbeton kötoréteg
20 cm vtg. C8/ 1 0 .32-F 1 stabilizáIt útalap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca, Tĺimő utca járđa burkolatát az a|źhbi
ľétegrenddel kell helyľeállítani, szerkezeti rétegenkéĺt20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött sétźlnyaszťa|t

15 cm vtg. C8/10-32-FI stabí|izá|t útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett Tömő utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenđdel kell
helyreállítaní, szerkezeti ľétegenkéĺt 20-20 cm átlapolással :

nagy kockakő
4 cm vtg. ágyaző zűzalék
20 cm vtg. C8/10-32-FI stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca jaľda buľkolatát ideiglenesen helyre kell
á|Iitani a vonatkozó útiigyi miĺszaki előíľásoknak megfelelően. Biztosítarri kell a
biaonságos közlekedésre alkalmas źĺ||apotát a végleges útépítésig.

f. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engedéLyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásáva|, a dĺintés napjátőI szźtmitottZ évig éľvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatttridő: 20 I 6. szeptember 5.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth
KáImán tér 1'. szám alatti épület csatoľna bekötésének átépítéséhez

87912016. (Ix.05.) sz. Városgazd,álkodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l.3 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkođás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáľulźtsát adja a

Pazmány Péteľ Katolikus Egyetem megbízása a|apján a LEVÉL Épitőipari Fővállalkozó,

fl



Méľnöki Iľoda Kft. (cégsegyzékszám: 01-09-363343; szél,he|y: 1.162 Budapest, Timur utca
48.) áIta|készitętt, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán téľ i. szám a|atti egyetemi
épület Reviczky utca felőli oldalan kialakított csatoma bekcitővezeték tńépitésének kiviteli
tervéhez, a közteľtileti munkák elvégzéséheZ, aZ alábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beľuházőtkivite|ęzőt (építtetőt) nem mentesíti az
építéshez sztikséges egyéb sza|<hatősági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Reviczky utca (hrsz.: 36733) utca út- és járdaszakaszaira
terjed ki,

c. a beruhtzónaVkivitelezőnek (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzźtjáĺu|ást a vonatkoző rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM
ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosná|y Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abbarl foglaltakat maĺadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a ber,lházótlkivitelezőt a bontással érintett út- és jźnđaszakaszok
helyľeállításáľa, amely munkákĺa aberuhźnőlkívítę|ező kĺjzösen 5 év garanciátváIIa|,

o A bontással éľintett Reviczky utca tltpá|ya és paĺkolósáv burkolatát az alábbi
ľétegrenddel kell helyľeállítani, szetkezeti rétegenkéntf0.20 cm átlapolással:

eredeti kockakő burkolat
4 cmvtg. ágyaző zuza|ék
20 cm vtg. C8/10-32-FI betonalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o A bontással éľintett Reviczky utca járda burkolatát az alábbi rétegľenđdel kell
helyreállítani' szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átlapolással :

téľkő burkolat
4 cm vtg. ágyaző ztna|ék
15 cm vtg. C8/10-32-FI betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más arryagga| nem
helyettesíthető)

e. az engeđé|yes kciteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térő| a közteľĹilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzttjtttulrás csak az engeđélyező szervek, szal<hatőságok

előírásainak maradéktalan bętartásáva|, adöntés napjától szźlmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 5.
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Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Leonardo da
Vinci utca 50. számil ingatlan kapubehajtó kialakításához

880/20 1 6. (Ix.05.) sz. Város gazd álkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľemaĺikai blokkbun történt a szavazĺis.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosihozzájźlrulását ađjaaTRIAUT Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 163582; székhely:
1114 Budapest, Villányi út 8. I. em.3.) kérelméľe, hogy a Budapest VIII. kerület,
Leonaľdo da Vinci utca 50. szźlrn a|atti telken tervezett lakőház építési engedélyezése a
jelen eljárásban benyújtott terv szeľinti kapubehajtó útcsatlakozással valósuljon meg.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 6. szeptember 5.

2, a hatttrozat I. pontja szerinti hozzájźttuláséú" az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja
meg:

a tulajdonosíhozzájźnulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

a tulajdonosi hozzájźru|ás a Leonardo da Vinci utca (hĺsz.: 3627112) út- és
j ár ďaszakaszaĺa terj ed ki'

a beruhźzőnak (építtetőnek) a kozttkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzttjár,ilást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
melléklętek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági LJgyosńáIy Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani'

kötelezi a bęruhtzőt (építtetőt) a Leonaľdo da Vinci utcaí tészen a meglévő
útcsatlakozás megszüntetése kapcsán a jáĺdaszegély és járda helyreál|itásáĺa, az t$

útcsatlakozás - csapadékvíz elvezetését biaosító - megfelelő minőségű kialakítására:

o a bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca útpálya burkolatát _ szegé|y kiépítés
után _ az alábbi rétegľenddel kell helyreállítani, szetkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolással:

5 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kötőréteg
20 cmvtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o a T,eonardo đa Vinci utca gépkocsi kapubehajtőt - a szęgé|y kialakítását kcjvetőęn -
az alźhbi rétegrendđel kell kiépíteni:

5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kopóľéteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabi|izáciős alapľéteg

a.

b.

c.

d.
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15 cm l'tg. homokos kavics ágyazat Tľq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o a bontással érintett Leonardo da Vinci utca járđa burkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt
15 cm vtg. CkĹ4 stabilizásciós alapréteg
15 cm vtg' homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

az e|v é gzeÍt munkákra a b eruháző l kiv ite|ezo 5 év gar ancićLt v á|IaI,

e. az engeđé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéľől a közterĹilet tulajdonosát
íľásban értesíteni'

f. a tulajdonosi hozzźtjćrulás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásáva|, a dontés napjától számítottf évig éľvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2016. szeptember 5.

A Bizottság létszáma _ Borsos Gáboľ megĺźrkezéséveĺ - l4 főre változott.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat ktizteriilet-használati kéľelmek elbíľálására

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
A 8. számú kéľelemmel kapcsolatosan lenne egy-két észľevétele. Évek óta a helys zínen van a
pavilon, tudomása szerint engedély nélkül. Egyik kérdése, hogy mennyfue szabáIyszeru a
szóban forgó kitelepülés. Másfelől, hogyan illeszkedik bele a városképbe, amikoľ ott lesz a
volt MATAV épület helyén egy gyönyörĺíen felújított ,'kis kastélY'', és a Horváth Mihály
téren remélhetőleg egyszer felťljításra kerülő templom? Hogyan illeszkedik ebbe a szép
k<irnyezetbe ez a pavilonnak nem nevezhető tákolmany? Véleménye szerint sehogyan, sőt,

rontja az egész témek a képét.

Soós Gyiiľgy
Itt Íőleg a túlteľjeszkedésről van sző, ugyanis többen jeIezték, hogy a járdán nehéz
kozlekedni, mivel kihelyeznek - engedély nélkül - székeket' Yźiaszadásra megadja a szőt az
előterjesztőnek.

Dr. Galambos Eszter
Jelenleg engeđély nélküli a kitelepiilés, mivel a Bizottság egyszeľ mar elutasította a kéľelmét.
A túlterjeszkedést megvizsgálják. A második kéľdésre a Városépítészeti Iroda vezeÍője tud
válaszolni.
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Soós Gytirgy
Tehát engedély nélkül vannak kint. Ez esetben, ha jól értette, Gondos Judit képviselő külön
szav azźst kér a hattr ozati jav as|at V III. pontj áról.

Gondos Judit
Valóban külön szavazástkér az említett pont táľgyában.

Soĺís Gytiľgy
Egyéb kérdés' hozzászőItls nincs, a vítát |ezćrja. Elsoként szavazasra bocsátja a határozati
javaslat a|á'bbi, VIII. pontját:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. köĺertilet-hasznáIatihozzájźtrulást ad - havonta töľténő teljes đíjfizetéssel _ az alábbiak
szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Faľagó Viľág egyéni vállalkozó
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály téľ
14.)

A közterület-hasznáIat ideje: 2016. szeptember 05. _2019. máľcius 31.
Közterület-haszĺá|at céIja: pavilon + vendéglátő terasz
Kozteľiilet-hasznźůat helye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 14.

Kozteľület-hasznáIat nagysága: 12m" (pavilon) + 4 m. (vendéglátó terasz)

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 6. szeptember 5.

2. tudomásul veszi Faragó Viľág egyéni vállalkozónak a Budapest VIII. keľület, Horváth
Mihály tér 14. szám előtti k<jzterületre vonatkozóan pavilon e|he|yezése céljából igénybe
vett közteľĹilet-haszĺá|atát _ díjfizetési kötelezettség mellett - 2016. április 01. - 2016.
szeptember 04. napjáig sző|ő idótartamra.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0I6. szeptember 5.

Soĺós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem, 2 lartőzkođás szavazatta| a BizoÍtság a hatétrozati
j avaslatot elutasította.

88| ĺ20 |6. (Ix. 05.) sz. Váľo s gazdálkod ás i és Pénzti gyi B izotts ág határ ozata
(l igen' 11 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy az alábbi hatźľozati javaslatot
nem fogadja el:

]. közterület-használati hozzájárulást ad - havonta tört,énő teljes díjfizetéssel - az alóbbiak
szerint:
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KÓzterület-használó, kérelłnező: Faragó Virdg egyéni vállalkozlj
(székhely.. }082 Budapest, Horváth Miháĺy tér
r 4.)

A kozterület-hasznáĺat ideje: 20l6. szeptembeľ 05. - 20]9. március 3].
Közterĺilet-hasznóĺat célja: pavilon + vendégĺdtó terasz
Közterület-használat helye.. Budapest VIII. kerület,^Horváth Mihály tér ]4.
Közterl'iĺet-használat naglsóga: ]2 m, (pavilon) t 4 ml (vendéglátó terasz)

2. tudomásuĺ veszi Faragó Virág egléni vállalkozónak a Budapest VIII. kerület, Horváth
Mihóly tér ]4. szóm előtti közterületre vonatkozóan pavilon elhelyezése céljából igénybe
vett kozterület-használatát _ díjfizetési kotelezettsĺźg melĺett - 20]ő. április 0]. _ 20]6.
szeptember 04. napjdig szóIó időtartamra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľiđo : 20I 6. szeptembeľ 5.

Soós Gyiiľgy
S zav azźst a b o c s átj a a hatttr o zati j avas l at to vábbi p ontj ait :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy kĺjzterület-hasznźiati
hozzájźĺtulást ad - előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az aLćtbbiak szerint:

Közterület-hasznáIő,kére1mező: Magyar F;pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

A köztertilet-hasznźtlat iđeje: 2016' szeptember 05. _2016. november 30.

Kozterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterĺ.ilet (védőtető elhelyezése)
Közterület-haszsláIathelye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-

42. szám előtti közteľüIeten
Közterület-hasznáIatnagysága: 105 m2

Felelős: polgármester
Hatarido: 2016. szeptember 5.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźiatj
hozzájáruIást ad _ teljes díjmentesség bińosítástlva| _ az aIábbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźiő,kére|mezó: Semmelweis Egyetem
(székhely: 1083 Budapest, Üllői tlt26.)

A közterület-haszná|at ideje: 2016. októbeľ 12.

Közteľület-hasznźt|at céIja: katasńrőfavéđelmi gyakorlat
Köztertilet-haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľület, Szentkirályi utca 44.

szźtm és Baross utca kĺjzötti szakasz
KĺjzterĹilet-haszntiatnagysága: :oom2iaraaésúttest

Felelős: polgármesteľ
Határiďő: 20I 6. szeptember 5.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<jnt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájárulást ad - teljes díjmentesség biztosításával - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ó,kérelmező: Tuľay lda SzínházKozhasznú NonproÍit Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.)

A köxerület-hasznáIat ideje: 2016. szeptember 10.

Kozteľület-haszná|at cé\a: kulturális rendezvény (Tiindér-ta1álkoző)
Koztenilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület,Ká|vtlriatér
Koztertĺlet-haszná|atnagysága: 800 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 5.

A Ytnosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiatj
hozzájuu|ást ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

KöZterĹi1et-hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keriilet, Pľáter u. 28. szám
a|atti Táľsasház
(székhely: 1083 Budapest' Práteľ u. 28.)

A kĺjzteľtilet-hasznáIat ideje: 2016. szeptember 19. _2016. október 28.
K<jzteľtĺlet-haszĺá|at cé|ja: építési munkaterÍilet (védőtető elhelyezése)
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Prtńer u. 28. szám a|atti

Ttlrsasház sarkán (a Práter utcai homlokzaton
taIá|hatő erkély és a Futó utcai homlokzaton
taIá|hatő, egymás alatt elhelyezkeđó 3 đb erkély
a|attĺ jarđa)

KözterĹilet-haszná|atnagysága: 7 m" Qárda)

Felelős: polgáľmester
Határidő : 201'6. szeptember 5.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 55212016. (V.30.) számu
hattnozatéft az a|ábbiak szeľint módosítja:

Közterü1et-haszná|ő"kére|mező: STRooD Kft.
(székhely: 6200 Kiskőľös, Csokonai u. 13.)

A közteľüleÍ-hasznźiat ideje: 2016. május 13. -2017. május 13.

Közteľület-hasznáIatcéIja: vendéglátó terasz
KĺizteľĹilet-hasznáIathelye: Buđapest VIII. keľület, Múzeum utca 5. szttm

előtti jaĺdán
Kcjzterület-haszntlatnagysága: 7 m.
Díjfizetés ütemezése negyedéves díjfizetés

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. szeptember 5.
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A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-használatihozzájźrulást ad - havonta történő teljes díjf,rzetéssel _ az alábbiak
szeľint:

Kozteľület-haszná|ő, kérelmező: Wölfinger Lász|'ő István egyéni vállalkozĺi
(székhely: 1083 Budapest, Illés u. 4.)

A közterület-hasznáIat ideje: 2016. szeptembeľ 05. - 2017 . december 31.

Közterület-haszná|at céIja: pavilon (hírlap - könyv árusítása)
Kozterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Pľáter u. _ Szigony u.

sarkán (3 57 28 l 3 9 hĺsz.)
KĺjzterĹilet-hasznáIaÍ. nagysága: 4 m.

Felelos: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptember 5.

2. tudomásul veszi Wölfinger Lász|ő István egyéni vállalkozónak a Budapest VIII. keľiilet,
Pľáter u. - Szigony u. saľkán (35728139 hĺsz.) előtti koĺerÍiletre vonatkozóan pavilon
elhelyezése céljából igénybe vett kĺjzteľület-használatát_ díjfizetési kcjtelezettség mellett -

f0|6. jaĺuár 01' _ 2016. szeptembeľ 04.napjáíg szóló időtatamra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 5.

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĺilet-haszná|ati
hozzź4áruIást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterület-hasznáIő.kére|mezo: LNP Táľsasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagy Temp1om u. 4.)

A közterül et-haszná|at ideje: 20116. szeptember 15. _ 2016. szeptembeľ 30.

Közteľület-hasznáLatcélja: építési munkaterúlet (állványozás - homlokzat
tatarczása)

Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u. 4. -
Leonardo da Vinci u. 15/A. közotti köĺerületen
(35703l6 hĺsz.)

Ktjzterület-haszĺáIatnagysága: 3 m" (1árđa)

Felelős: polgáľmester
Hatźlríđő : 201' 6. szeptember 5.

Soós György
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem' I tartőzkodts szavazaÍtal a Bizottság az alźtbbi
határ o zatokat elfo gadt a :
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882 l 20 1 6. (IX. 05.) sz. Vá ľo s g azdźůko dás i és P énzĺi gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzteľület-hasznéiati
hozzájáruIást ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szeľint:

Kĺjzterület-haszná|ó,kérelmező: Magyar ŕlpítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

A közterĹilęt-haszná|at ideje: 2016. szeptember 05. -2016. novembeľ 30.
Közteľület-hasznáIat céIja: építési munkaterület (védőtető elhelyezése)
Koztertilet-hasznźtlathelye: Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel u. 38-

42. szám előtti közteľĺileten
Közteľület -haszná|atnagysága: 105 m2

l Felelős: polgármester
i Határiđő 2016. szeptember 5.

i

j 8831201'6. (Ix.05.) sz. Váľosgazd'áikod'ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
i (13 igen,0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

i

l a. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺĺlet-haszntiati
' hozzájáru|ást ad - teljes díjmentesség biztosításávaI - az alábbiak szerint:

i rözterület-haszná|ő,kére1mező: Semmelweis Egyetem
(székhely: 1083 Budapest, Üllői itt26.)

A kcjztertilet-haszná|at ideje: 2016. október 12.
] Közterület-haszĺá|at cé|ja: katasńrőfavédelmi gyakoľlat
] Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kertilet, Szentkiľályi utca 44.

szám és Baross utca kĺizöttí szakasz
Közteriilet -hasznźiatnagysága: 3O0 rŕ jfuda és úttest

] Felelős: polgármester
Határidó: f0I6. szeptembeľ 5.

j

884 l 2016. (Ix. 05.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

l A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtenilet-haszntůati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

l

i rözterület-haszná|ő,kérelmező: Tuľay lda SzínházKözhasznú Nonprofĺt Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Kálviíľiat& 6.)

l a köĺeru1et-haszná|atideje: 2016. szeptember 10.

l K<jzterület-hasznáLat cé|ja: kulturális rendezvény (Tiĺndéľ-taLá|koző)
Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület,KáIváĺiatér

: Közterület-haszntiatnagysága: 800 m,

Felelős: polgáľmester
Határidő 20I 6' szeptember 5.
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8 85/2 0 1 6. (IX. 0 5.) sz. Vá ľos g azdá|ko dátsi és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ťlgy clönt, hogy közteľtilet-használati
hozztĄtrulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjťrzetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Budapest VIII. keľület, Práter u. 28. szám
alatti Társasház
(székhely: 1083 Budapest, Práteľ u. 28.)

A kozteľület-hasznáIatideje: 2016. szeptember 19. _2016. októbeľ 28.

Kĺjzterület.hasznáIat cé|ja: építési munkateľület (védőtető elhelyezése)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 28. szám a|atti

Tźĺsasház sarkán (a Práter utcai homlokzaton
talá|hatő eľkély és a Futó utcai homlokzaton
ta|áIhatő, egymás alatt elhelyezkedő 3 db eľkély
a|attĺjarďa)

Közterület-haszĺáIatnagysága: 7 m. Qtlrda)

Felelős: polgármester,
Határidő: 2016' szeptember 5.

88612016. (IX.05.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, |' tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 552/2016. (V.30.) szźtmil
határ ozatát az a|ábbiak szerint módo sítj a :

Köztenilet-használó. kérelmező: STRooD Kft.
(székhely: 6200 Kiskőľ<js, Csokonai u. 13.)

A közterĺilet-hasznttlat ideje: 2016. május 13. _2011. május 13.

Közterület-hasznźiat céIja: vendéglátó terasz
Közterület-haszĺáIathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Múzeum utca 5. sztlm

előtti jardan
Kĺjztenilet-haszná|atnagysága: 7 m"
Díjfizetés ütemezése negyedéves díjfizetés

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptember 5.

887 l 201 6. (Ix.O 5. ) sz. Város g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 1tartózkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺjĺerület-hasznźiatihozzźtjaruIást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel - az alźhbiak
szeľint:
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 5.

2. tudomásul veszi Wölfinger LászIó István egyéni vá||a|kozőnak a Budapest VIII. keľület,
Práter u. - Szigony u. saľkán (35728139 hĺsz.) előtti köĺertiletre vonatkozóan pavilon
elhelyezése céIjábő| igénybe vett közterĹilet-haszná|atát - díjfizetési kĺjtelezettség mellett -

20I6.januar 01. _ 2016. szeptember 04. ĺapjáig szóló időtartamÍa'

Felelos: polgáľmester
Hataridő: 2016. szeptember 5.

888/20ĺ.6. (Ix.05.) sz. Városgazdá]kod,ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdátkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-hasznáIati
hozzájźru\ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

K<jztertilet-használó. kérelmező :

A kĺjzterül et-hasznáIat idej e :

Kö zteľül et -hasznźiat célrj a:

Ko zteľül et -Itasznźiat lrel ve :

Kö zterül et -hasznáIat nagy s ága :

Közteľület -haszntiő " kérelmező :

A kozteriil et-haszná|at idej e :

Ko Zteľiil et -hasznáIat cé|j a:

Kö zterül et -hasznáIat helve :

Kĺj zterĹil et -hasznáIat nagys ága :

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20I 6. szeptembeľ 5.

WiilÍingeľ Lász|ő István egyéni vállalkozĺó
(székhely: 1083 Budapest, Illés u. 4.)
2016. szeptember 05. - 2017 . december 3 1 .

pavilon (hírlap - könyv árusítása)
Budapest VIII. keľület, ľľáteľ u. - Szigony u.

sarkán (3 5] 28 / 39 hľsz.)
4ftł

LNP Táľsasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagy Templom u. 4.)
2016. szeptember 15 . - 2016. szeptember 3 0.

építési munkaterület (állvanyozás - homlokzat
tatarozása)
Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u. 4' _
Leonardo da Vinci u. 15/A. közötti kĺiĺeľÍileten
(35703l6 hĺsz.)
3 m" Qárda)

3. JĺĎzsefvárosi G azdálkodási Kőzpont Zrt.
(íľásbeli előterj e sztés)

Soós Gytirgy
Kültjn tárgya|ásra tesz javaslatot a 3.3',3.6. és 3.l2. napirendi pontok tekintetében. Mivel
külön ttlrgyalásra vonatkozóan további javaslatok nincsenek, a 3. blokkban maľadt napirendi
pontok egyĹittes vitźlját megnyitja, Ieztlrja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozatí
javaslatokat:
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Napirend 3.1. pontja: Javaslat az Uj Teleki téri Piac E4 jelű üzlethelyiség bérleti
jogának átruházására
Előterjesztő.. dr. Pesti lvett - igazgatóság elncike

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáruI a Budapest VIII. kerület, 35I23l1I ltsz. a|att kialakított, természetben azUj
Teleki Lász|ő téri Piacon ta|á|ható, E4 je|zésú, 30 m" alapterületű, ĺinkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgá|ő helyiség vonatkozásában Szĺ|ágyi Gábomé
egyéni vállalkozó (székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 46. 5/I.; EV
igazo|ványsztrn: ES-093631; adőszám: 40500212-142) kéľelmének helyt aďva aZ

üzlethelyiség bérleti joganak a DENIMDIVAT TRADE Kft. tészéte történő
źLtflJhtlzásźů7oz, bufé, falatoző üzletkörű tevékenység cé|jźtra, határozoÍt időre, 2029.
maľcius 14. napjáig, 75.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen, továbbá 975.000'- Ft +

AFA szerződéskotési díj DENIMDIVAT TRADE Kft. áIta| történő megf,rzetése
el1enében'

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási Közp ont Zrt'
Határiđő: f0I6. szeptember 5.

2.) felkéľi a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szeruődés megkötésére, melynek feltétele az I.) pontban meghatározott szerzódéskötési
dij megfizetése mellett az,hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában á1ló nem Iakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI.20.) onkormányzati
ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťĺzetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése aIapjankozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny í|atkozat a|áír ástft v á||a|j a a bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.
Határiđo: 20I 6. szeptember 3 0.

Napirend 3.2. pontja: A Magyar Táľsasház I(Ít. bérbeszámítási kérelme a Budapest
VIII. keľület, Kiss József u.2lA. szám a|atti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjára
szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| aMagyar Társasház Kft. által bérelt, Budapest VIII. keriĺlet,^Kiss József u.

2lA, (Rákóczi út 57.) szélm alatĺi, 34637l0lN37 Łtsz.-'(l, 29m" alapterületu,
oĺlkormźtnyzati tulajdonú, utcai bejárat,ű, füldszinti, nem lakás céIjara szo|gáIő
üzl ethelyi s é g fe|tĄításáho z.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 20I 6. szeptember 5.

2.) hozzájárul továbbá a Magyar Tfusasház Kft.-vel az 1.) pont szerinti helyiség
tekintetében történő bérbeszátlítási megállapodás megkötéséhez és a béľbeadóra tartoző
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felújítási munkák kĺiltségének bérleti díjba torténő bérbeszámítástlhoz, 48 hónap alatt
bruttó I.822.582,- Ft (nettó I.435,104,- Ft + 387.478,- Ft AFA) összegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a bér|ő a felújítási munkákat e|végezze, és azoknak a teljesítése
abenýjtottszám|ákalapjánleigazolásrakeľtiljon.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZĺl. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. szeptember 5.

Napiľend 3.3. pontja: A Magyaľ Lóveľsenyfogadást_szervező Kft. bérleti díj cstikkentési
kérelme a Budapest vlil. kerĺilet, József krt. 75. szám a|atti nem lakás cé|jára szo|gáló
h elyis é g v onatkozásáb an
Előterjesztő: Farkns ors - vagyongazdálkodósi igazgató

A napiľend 3.3. pontját külłin tárgyalásra kikéľték.

Napiľend 3.4. pontja: A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszálmítási kérelme a Budapest VIII.
kerület, Szigony u. 4. szám alatti tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló
helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájárul a BAZSA és ATTA Bt. á|ta| bérelt' Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 4.

szám a|atti,35728l20lN|O5 llrsz.-íl, 45 m2 alapteľtiletű, önkormĺínyzati tu\ajđonú, utcai,
fo l ds zinti' nem l akás céIj ár a szolgáIő ĺizl ethelyi s é g fe|ii1 ításźlho z.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon9azdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 5.

2) hor.zájárultovábbá a BAZSA és ATTA Bt.-vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében
töľténő bétbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadőra tartoző felújítási
munkák költségének béľleti díjba történő béľbeszámítźsźhoz, 48 hónap alatt bruttó
|.689,|25,- Ft (nettó |.330.020,- Ft + 359.105,- Ft AFA) összegben. Az elszámolás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat eIvégezze, és azok a benyújtott szźlmlźl<

alapj źn lei gazo|źsta kerÍilj enek.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016. szeptember 5.

Napiľend 3.5. pontja: A
Budapest VIII. kerület'
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors -

HARUN HUNGARY Kft. béľleti díj csłikkentési kérelme a
Baľoss u. 129. szám alatti iinkormányzati tu|ajdonú helyiség

v ag/ o ngaz dál ko dás i i gaz gat ó

Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1') hozzźljáru| a Budapest VIII. kerület, Baross a. 129. sztm a|atti,3592310/AlI ktsz.-u,
ĺ62 m. alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, földszinti és abból
megközelíthető pinceszinti, galériáS' nem lakás céljaĺa szoIgáIő helyiség tekintetében a
HARUN HUNGARY Kft. béľlővel ferrnálló bérleti szerzođés módosításához,valamínta
bérleti díj csökkentés éhez 9L.304,- Ftĺhő + Áľa' iisszegben 2016. szeptembeľ 5.

napjátĺíl _ a Társashán áůta| elvégzendő _víze|vezető kút szabályos kialakításáig és a
szennyvízvezeték nyomvonalának áthelyezéséig' de legfeljebb 2017. augusztus 31.
napjáig.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeruőđés módosításának megkĺjtésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában á||ő nem lakás céIjara szo|gttlő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 19. s (3) bekezdés d) pontja szeľint az ővadék
feltöltéSét val|a|ja abérIő azujonnan megállapított 1 havi bruttó bérleti díjának megfelelő
összegre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. október 30.

Napirend 3.6. pontja: Florian Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRRI Kft. béľleti jog
átruházásához való hozzájáru|ás iránti köztis kérelme a Budapest VIII. kerület, Baľoss
u. 77. szám alatti önkormányzati tu|ajdonű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
tekintetében
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodósi igazgató

A napiľend 3.6. pontját kültin táľgyalásľa kĺkérték.

Napĺľend 3.7. pontja: Epítlak Group Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĺilet,
József a. 42. szźtm a|atti üľes, önkormányzati tulajdonri, nem lakás cé|jára szolgáIó
helyiségľe
Eĺőterjesztő: Farkns oľs - vagłongazdáIkodási igazgató

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hoad a Budapest VI[. keľůilet, József u. 42. szám alaĹt talá|hatő,
35006/0/N25 hĺsz.-ú, 31 m2 alapteľiiletű, utcai bejtratu, ftjldszinti, nem lakás cé|jára
szolgá|ő helyiség bérbeadásahoz a Nęw Addis Abeba Kft. ľészére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkođási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlridó : 20 I 6. szeptember 5.

2.) nem jdrul ltozaÍ a Budapest VIII. keľiilet, Józscf u. 42. sztm a|alt. talźihatő,
35006l0tV25 hĺsz.-ú, 31 m2 alapterülettĺ, utcai bejźratí, ťoldszinti, nem lakás cé|jara
szolgźiő helyiség bérbeadásahoz, az Epítlak Group Kft. által ajanlott 30.000'-Ft/hó +

AFA bérleti díj összegen.
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Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptembeľ 5.

3.) hozzájźtul a Budapest VIII. keriilet, József u. 42. szám a|at. ta|á|hatő,35006l0lÁJf5
hľsz.-ú,31 m2 alapterületű, utcai bejfuatű, ťoldszinti, nem lakás cé|jźraszo|gáIő helyiség
bérbeadásához határozatlan időľe' 30 napos felmondási idő kikotésével az Építlak
Group Kft. (cégjegyzékszźm: 01 09 278797; székhely: 1085 Budapest, József kĺt. 69.;

képviseli: Gasparek Tibor ügyvezető) részére szépségszalon tevékenység céIjźlra 33.200'-
Ft/hó + AFA bérleti díj + közuzemi és különszolgáItatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2076. szeptember 5.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatátozat 3.) pontja szerinti béľleti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gźĺ|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
köte 1 ezett s é gvál lal ás i ĺy ilatko zat a|áít ását v á||alj a a l eendő b érl ő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3 1.

Napirend 3.8. pontja: onodi Sándoľ egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. keľület, Luther u. 1/A. (Rákóczĺ út 57.) szám a|atti tinkormányzati tulajdonú, nem
lakás cé|jár a szol gálĺi helyis é g v onatkozásáb an
Előteľjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

A Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Luther u. 1/A. (Rákóczi űt 57.) szám alatti,
34637l0lNII7 łlĺsz.-ű, 42m2 alapterĹiletű tĺnkoľmźnyzati tulajdonú, utcai bejáľatú,
füldszinti, nem lakás céIjaru szo|gá|ő helyiség bérbeadásahoz hatáĺozatlan időrę, 30
napos felmondási idő kikötésével ónodi Sándoľ egyéni vállalkozó ,részéte hangszeľ
adás-vétel, kölcsĺinzés és javítás tevékenységcéIjára72.933,- Ft/hó + AFA bérleti díj +
kozizęmi é s külĺinszolgáltatási díj ak össze gen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. szeptember 5.

2.) felkéri a lőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatćttozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy a leendő bér|ő az onkormrínyzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gátl'ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35120|3. (VI.20.) <inkormányzati rendelet I7. $ (4) bekezdése alapján vállalja kozjegyző
előtti egyoldalú kotelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírását, valamiĺt a rendelet 14. $ (2)

bekezdése szerint 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20I 6. október 3 1 .
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Napiľend 3.9. pontja: Koczka és Társa Szolgáltató Bt. bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerü|et,,Práter u. 60. szálm a|atti üres, łinkoľmányzati tulajdonli, nem lakás céljáľa
szo|gál'ő helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Faľkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul.Itozzĺź a Budapest
VIII. kerület, Pľáteľ u. 60. szám a|atti,35728ll8lNI95 hĺsz.-ú, 52 m. alapterületrí, Ĺires,

onkormányzati tlJ|ajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás cé|jttra szo|gáIő helyiség
bérbeadásához aKoczka és Taľsa Szolsáltató Bt. ľészére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 5.

Napiľend 3.10. pontja: Generál Staff Bau Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
keľiilet, Szerdahelyi u. 2. szám alatti üres, iinkormányzati tulajdonú ingatlan
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi u. 2. szźlm a|atti,35144/|lN3 l,lrsz.-
ú, 19 m2 alapteriiletű és 35144lI/N4 |lĺsz.-u, |9 m2 alapteĺtiletrĺ (összesen: 38 m2),
földszinti, üres, utcai bejźnat'ű, nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek tekintetében
előbérleti szerzódés megkötéséhez 37.000'-Ft/hó + AFA béľleti dlj + köztizemi és
különszolgáItatźLsi díjak ĺisszegen' a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésének és aZ egyoldalú kötelezettségvállalási nyllatkozat bérlő á|ta|i
elkészítésének megállapítása mellett a Generál Staff Bau Kft.-vel úgy, hogy a bérleti
szerződés megkötésére és a biĺtokátruhá,zásra az ingatlan funkcióváltásanak foldhivatali
b ej e gy ző határ o zatának kézhezvéte lét követő 3 0 nap o n beliil keľül s o r.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 5.

2.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt
előbérleti szerzo ďés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺiđő: 2016. októbeľ 3 1 .

3.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĺilet, Szerdahelyi 
". ?. szám a|atĺi,35|'44ltlN3 hĺsz.-

ú, l.9 m2 alapteľületű és 35|44l1/N4 hĺsz.-il, |9 m2 alapteľĺiletű (összesen: 38 m2),

füldszinti, iires, utcai bejćlratű, nem lakás cé|jára szo|gtiő helyiségek tekintetében, a
helyiségek funkcióváltásának ftjldhivatali bejegyző haténozatźnak kézhezvéte|ét követő
30 napon belül a bérleti szerzoďés megkötéséhez a Geneľál Staff Bau Kft..vel
hatélrozatIan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével lakossági kisipari szolgáltatás
(szépségszalon) cé|jára, 37.000,- Ft/hó + Áľĺ. béľleti díj + koz:územi és

különszolgáItatźsi díjak összegen a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
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megfizetésének és az egyoldalú kotelezettségvállalási nyĹ|atkozat béľlő źůta|i

elkészítésének megáll apíttsa mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdtikodási KozpoŃ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. decembeľ 3 1.

Napiľend 3.11. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadására
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľüIet, Futĺi utca 5-9. szám alatti, 35159 hrsz.-ú, I00%-
os ĺjnkormányzatí tulajdonban lévő épület belső udvarán kialakított gépkocsi-beállóhely
bérbeadásához HPC Gľoup Kft. részére,hatélrozatlan időre, 30 napos felmondási idővel
10.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. szeptember 5.

2.) felkéľi a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t az 1.) pont szerinti béľleti szerzőđés
megkötésére' amely hatáIyba lépésének feltétele, hogy az onkormanyzat tu|ajdonában
á||ő tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07') önkormányzati rendeIet 13. $ (2)
bekezđése alapjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszegtĺ óvadék megfizetését
vá|Ia|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo : 20I 6. október 3 1 .

3') a2.) pont szerinti bérleti szerződés megkÓtése esetén, az onkormtnyzattulajdonában álló
üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának
feltételeiľől szóló 5912011. (XI.07.) önkormanyzatircnde|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja
a|apján ęltekint az egyoldalú kötelezettségsá|Ia|ő nyilatkozat kozjegyzői okiratba
foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

Napirend 3.12. pontja: A
határozott időre szĺóló
elidegenítése
Előteriesztő: Farkns ors -

Budapest VIII. keľĺilet, Práteľ utca 37. fiildszint 4. szám alatti,
bérletĺ joggal terhelt, önkormányzatĺ tulajdonú helyiség

v a gy o ngazdál kn dás i i gaz gató

A napirend3.12. pontját kiilłĺn tárgyalásra kikéľték.
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Soós György
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbĺ
határ o zatokat el fo gadt a :

Napirend 3.1. pontja: Javaslat az lli Teleki téri Piac E4 jelű üzlethelyiség bérleti
jogának átruházására
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - igazgatóság eĺnoke

889 l 20t 6. (Ix. 0 5.) sz. Vá ro s g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáĺu| a Budapest VIII. kertilet, 35 I23III hrsz. a|att ľialakított, természetb en az Űi
Teleki Lźsz|ő téri Piacon talá|hatő, E4 jelzésú, 30 m, alapteľületu, önkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljara szolgáIő helyiség vonatkozásában Szllźąyi Gáboľné
egyéni vá|Ialkoző (székhely: 1081 Budapest, Népszínház lltca 46.5l1'; EV
ígazo|vtnyszám'. ES-093631; ađőszám: 405002I2-L42) kérelmének helý adva az
üzlethelyiség béľleti jogának a DENIMDIVAT TRADE Kft. részére ttjrténő
átruhź:zásthoz, büfé, falatoző üzletkcjľű tevékenység cé|jźra, határozoÍt időre, 2029.
maľcius 14. napjáig, 75.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj osszegen, továbbá 975.000,- Ft +

Ápa szerződéskotési díj DENIMDIVAT TRADE Kft. á|ta| tĺjrténő megfizetése
ellenében.

Felelős : Józsefu aĺos i GazdáIkodási Kozpo fi Zrt.
Határidő: 2016. szeptember 5.

2.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeľzőđés megkötésére, melynek feltétele az I.) pontban meghatźnozott szeruőđéskĺjtési
díj megfizetése mellett az,hogy az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem |akźs céljźna
szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI.20.) ĺinkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése a|apjáĺkozjegyzo elott egyoldalú k<jtelezettségvállalási
ny 1|atko zat aláir ás át v á|Ia\ a a bérlő .

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpoú Zrt.
Hataľidő: 2016. szeptember 30.

Napirend 3.2. pontja: A Magyar Táľsasház KÍt. bérbeszámítási kérelme a Budapest
VIII. kerÍilet, Kiss József v2IA. szám a|atti iinkormányzati tulajdonű' nem lakás cé|jára
szo|gáilő h elyis ég v onatkozás áb an
Előteľjesztő: Farkas ors - vagłongazdólkodási igazgató

890 1201.6. (IX.05.) sz. Yáľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tzrtőzkodás szavazatta|)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Y źlĺ o s gazdálko dási és Pénzügy i BizoÍtság úgy dönt, ho gy
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1.) hozzájárul a Magyar Társasház Kft. által béľelt, Budapest VIII. keľület,.Kiss József u.

2lA. (Rákóczi út 57.) szám a|atti, 34637l0lN31 hĺsz.-ú, 29m. alapterületű,
önkormányzati tulajdonú' utcai bejźratu, foldszinti, nem lakás cé|jźĺra szolgá|ő
üz1 ethe lyi s é g ťe|tĄ ítás áho z.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 5.

2.) hozzájá.ľal továbbá a Magyar Társashtz Kft.-vel az 1.) pont szeľinti helyiség
tekintetében töľténő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóru tartoző
felújítási munkfü költségének béľleti díjba történő béľbeszámításźůloz. 48 hónap alatt
bruttó I.82f.582,- Ft (nettó 1.435.104,- Ft + 38].478,- Ft AFA) ĺisszegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a béflő a felújítási munkákat e|végezze, és azoknak a teljesítése
a benyújtott száĺnIák a|apján leigazolásra kerĹiljon.

Felelős: Jőzsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZtt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptembeľ 5.

Napirend 3.4. pontja: A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII.
kerület, Szigony u. 4. szám alatti iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló
h elyis ég v onatkozás áb an
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodósi igazgató

89112016. (Ix.05.) sz. Városgazdá|kod,ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a BAZSA és ATTA Bt. á|ta| bérelt, Budapest VIII. keľület, Szigony u. 4.

szźľrl alattí,35728l2o/NI05 hľsz.-ú, 45 m2 alapterĹiletű, önkoľmányzatí tlJlajđonú, utcai,
füldszinti, nem lakas céljára szolgáló üzlethelyis ég feltĄításźhoz.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KclzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattlriđő : 20I 6. szeptembeľ 5.

2) hozzájárut továbbá a BAZSA és ATTA Bt..vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében
töľténő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartoző felújítási
munkĺík költségének bérleti díjba történő bérbeszámításźhoz, 48 hónap alatt bruttó
I.68g.t25,- Ft (nettó I.33O.O2O,- Ft + 359.105,- Ft Áľ'ł.; ĺisszegben. Az e|számo|ás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott szám|źk
alapj źn |eigazoLásra keľĹilj enek.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđó : 20I 6. szeptember 5.
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Napiľend 3.5. pontja: A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csłikkentési kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám a|atti tinkormányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő., Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

892 | 20 1 6. (Ix. 05.) sz. Váro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban ĺöľténĺ a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 129. szám a|atti,359f3l0lN 1 hĺsz.-ú,
162 m' alapteľĹiletű, cinkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratú, földszinti és abból
megközelíthető pinceszinti, ga|ériás, nem lakás cé|jára szol'gtůő helyiség tekintetében a
HARUN HUNGARY Kft. bérlővel fennálló béľleti szerzőđés móđosításához,valamínta
bérleti díj csökkentés éhez 91.304,- Ftĺhő + ÁFA tisszegben 2016. szeptember 5.
napjátóI _ a Társasház á|ta| elvégzendő _víze|vezető kút szabályos kialakításáig és a
szennyvÍz vezeték nyomvonalának áthelyezéséig' de legfeljebb 2017. augusztus 31.
napjáig.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés módosításának megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljaraszolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35l20I3. (VI.20.) önkormányzaÍi rcndelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja szeľint az ővaďék
feltoltését vá||a|ja abérLő azujonnan megállapított 1 havi bruttó bérleti díjának megfelelő
összegre.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. okÍóber 30.

Napirend 3.7. pontja: Építlak Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület,
Jĺizsef u. 42. szám a|atti iires, önkormányzati tulajdonrĺ, nem lakás céljára szolgáló
helyiségľe
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdóIkodási igazgató

893 l 20 16. (Ix. 05.) sz. Yáros g azdá|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1taľtőzkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

AYźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hozzá a Budapest VI[. kerület, József u. 42. szán alatt ta|áIhatő,
35006l0ĺN25 hľsz.-ú, 31 m" alapterüleťű, utcai bejaľatú, füldszinti, nem lakás cé|jára
szolgáIő helyiség béľbeadásahoz a New Addis Abeba Kft. részére.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Hattlridő: 20I 6. szeptember 5.
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2.) nem járul ltozzlÍ a Budapest VIII. keľület, József u. 42. szám a|att ta|á|hatő,
35006/0/N25 hĺsz.-ú, 31 m, alapterületű, utcai bejáĺatu, földszinti, nem lakás cé\tra
szo|gáIő helyiség bérbeadásához, az Epítlak Group Kft. által aján|ott 30.000'-Ftlhő +

AFA bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. szeptember 5.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, Jĺizsef u. 42. szám alatíta|á|hatő,35006l0/N25
hľsz.-ú,31 m2 alapterületű, utcai bejaľatú, füldszinti, nem lakás céIjáľaszo|gá|ő helyiség
bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kiktĺtéséve| az Epít|ak
Group Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 278791; székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.;

képviseli: Gasparek Tibor ügyvezető) részére szépségszalon tevékenység céljaĺa33.f00,-
Ft/hó + AFA bérleti díj + kijzuzemi és különszolgtitatásí díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 5.

4.) felkéri aJőzsefváĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-tahatározat 3.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megk<ltésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14, $ (2) bekezđése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvá||a|ásinyllatkozataláírástltváI|a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3 1.

Napirend 3.8. pontja: ónodi Sándor egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keľület, Lutheľ u. 1/A. (Rákĺíczi út 57.) szám a|atti tinkormányzati tulajdonú, nem
lakás célj á ra szo I gálĺó helyis ég v onatkozás áb an
Előterjesztő: Faľkas ors - vag,,ongazdálkodási igazgató

89 4 12016. (Ix.05.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematiknt blokkban tĺ)rtént a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Luther u. 1/A. (Rákĺóczi út 57.) szźm alatli,
34637l0lN117 hrsz.-ú, 42m, alapteľĹilettĺ önkoľmźnyzati tulajdonú' utcai bejáĺatu,
földszinti, nem lakás cé|jara szolgá|ő helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30
napos felmonđási idő kikötésével Onodi Sándoľ egyéni vállalkozĺó tészére hangszer
adás-vétel, kcilcsonzés és javítás tevékenysé g cé|jáĺa 72.933,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj +
kozuzemi é s kĺil önszo lgá|tatási díj ak ö s s ze gen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺiđő: 2016' szeptember 5.
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f .) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele' hogy a leendő bérlo az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céIjfua szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján vá|lal1akoi1egyző
előtti egyoldalú köteleze'ttségvállalási nyilatkozat aláírását, valamint a rencĺęlet 14. $ (2)

bekezdése szeľint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KozpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. október 31.

Napirend 3.9. pontja: Koczka és Társa Szolgáltató Bt. bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerĺilet, Pľáter u. 60. szám a|atti iiľes, tinkormányzatitu|ajdonú, nem lakás cé|já.ľa
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Fąrkas ors - vag1łongazdálkodósi igazgató

89 5 | 2016. (IX. 0 5.) sz. Váro s g azdá|ko dás i és P énzii gyi B żotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1. tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdľul hozzd a Budapest
VIII. keľü|et, Práter u. 60. szám alatti, 35728/18lAlLg5 hlrsz,-u, 52 m2 alapterĺiletű, üres,
önkormányzati tulajđonú, utcai bejáĺaÍű, ťoldszinti, nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiség
bérbeadásahoz aKoczka ćs Társa Szolgáltató Bt. rész&e.

Felelős: Józsefuaľosi Gazďá|kodási Közpoft Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺĺidő: 2016. szeptember 5.

Napirend 3.10. pontja: Generál Staff Bau Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľüIet, Szeľdahelyi u. 2. szám alatti iiľes, tinkoľmányzati tulajdonú ingatlan
vonatkozásában
Előterjesztő: Faľkas ors - vagłongazdáĺkodási igazgató

896ĺ20|6. (Ix.05.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A'Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárll a Budapest VIII. keľĺilet, Szerdahelyi '.2. szám alatti,35I44I1ĺN3 hľsz.-
i, Íg m2 alapterületti és 35144ĺ1tN4 |tĺsz.-í;., |9 m2 alapteľiilettĺ (összesen: 38 m2),

füldszinti, üľes, utcai bejźľaťű, nem lakás céIjfua szolgźiő helyiségek tekintetében
előbérleti szerzőđés megkötéSéhez 37.000'-Ft/hó + AFA bérleti díj + kĺjzÍizemi és

különszolgźtltatási díjak tĺsszegen' a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésének és az egyoldalú kötelezettségvállalási nyllatkozat béľlő źitali
elkészítésének megállapítása mellett a Generál Staff Bau Kft.-vel úgy, hogy a béľleti
szerzódés megkötéséľe és a birtokátruhźzásra az ingat|aĺ funkcióváltásának ftildhivatali
bejegyzőhatźlrozatánakkézhezvételétkĺ jvető30naponbelülkeľtilsoľ.
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Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. szeptembeĺ 5.

f.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt
előbéľleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I6. október 3 1.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u..2. szźtm a|atti,35144l1'/N3 hrsz.-
ú,, I9"m2 alapterĹiletű és 35|'44lÍtN4 hĺsz..ű,, 19 m2 alapterületri (összesen: 38 m2),

földszinti, üres, utcai bejźratű, nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek tekintetében, a
helyiségek funkcióváltásának ťoldhivatali bejegyző határozatźlĺak kézhezvételét kĺjvető
30 napon belül a bérleti szerzőđés megkötéséhez a Generál Staff Bau Kft.-vel
hatfuozat\an időľe, 30 napos felmondási idő kikĺ'tésével lakossági kisipari szo|gá|tatás
(szépségszalon) céIjára, 37.000,. Ft/hó + Áľĺ. bérleti díj + kozuzemi és

különszolgá|tatásl díjak összegen a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésének és aZ egyoldalú kotelezettségvállalási ny1|atkozat bérlő á|tali
elkészítésének megáll apítása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. december 31.

Napiľend 3.11. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadására
Előterjesztő: Faľkns ors - vagłongazdálkodási igazgató

897120|'6. (Ix.05.) sz. Városgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nemo 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

AYtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Futĺí utca 5-9. szám alatti, 35159 |lrsz.-,ű, I00%-
os önkoľmźĺnyzati fulajdonban lévő éptilet belső uđvaľán kialakított gépkocsi-beállóhely
bérbeadásához HPC Group KJÍt. részére,hatźlrozatlan időľe' 30 napos felmondási idővel
10.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkođási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

2.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I.) poĺt szerinti bérleti szerzőđés
megkötésére, amely hatáIyba lépésének feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában
á|Iő iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormĺínyzati rendelet 13. $ (2)

bekczdósc a\apján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését
vá||alja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺ1zpontZrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Hataridő: 20|6. októbeľ 31.
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3.) a2.) pont szerinti bérleti szerzódés megkotése esetén, az onkormányzat tulajdonában álló
üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának
feltételeiľől szóló 59l20l1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja
a|apjźn eltekint aZ egyoldalú kĺjtelezettségvá||a|ő nyl|atkozat kozjegyzói okiľatba
foglalásától a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeotember 5.

Napiľend 3.3. pontja: A Magyar Lóversenyfogadást_szervező Kft. bérleti díj cstikkentési
kéľelme a Budapest vlil. keriilet, Jĺĺzsef krt. 75. szám a|atti nem lakás céljáľa szolgá|'ő
h elyis é g v onatkozźls áb a n
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

Soós Gytirgy
A vitát megnyida' ismerteti álláspontját az tiggyel kapcsolatban. A Magyar
Lóversenyfogadást-szervező Kft. bérleti díj csĺĺkkentést szeľetne. Aki ismeri és jár arra, az
látja, hogy éjjel-nappal tele van, aĺľőI nem is beszélve, hogy a helyszínen a kĺjzterĹileti
alkoholfogyasztés is elég látvĺínyos. Ráadásul egy nagyon jó helyen található önkormlĺnyzati
ingatlarľól van szó. Mindezen okokból kifolyólag nem tiímogatja a kérelmet. Kérdések,
hozzźsző|źtsok hiányáb an a vitát|ezárja. Szavaztsta bocsátja az alábbihatćrozati javaslatot:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájtlru| a Magyar Lóversenyfogadást_szervezo Kft. által bérelt, Budapest VIII.
keľület, József krt. 75. szám a|atti, 36800/0lA13 hrsz.-ú, 48 m, alapterülettĺ, utcai
bejáratű, ftjldszinti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
vonatkozásában a béľleti szerzódés módosításához és a bérleti dij 105.467,- Ft/hó +

Ápł + konjzemi díj összegen ttjrténő megá||apításához.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpoúZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattridő 20I 6. szeptember 5.

2.) felkéri aJőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźłozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés-módosításľa, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) és (7) bekezdések aIapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt
e gyo l dalú köte l ezetts é gvállalás i ny i|atko zat aIźfu ását v źi|alj a a b érl ő.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határtđő 201 6. október 3 l .

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 12 nem, 2 tartőzkoďás szavazatta| a Bizottság a határozati
j avaslatot elutasította.
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898 / 20 | 6. (Ix. 0 5.) sz. Vá ľo s g azdáůko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(0 igen' ĺf nem,2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|źlbbi határozati javaslatot
nem fosadja el:

].) hozzájárul a Mag,lar Lóveľsenyfogadást-szervező Kft. áĺtaĺ bérelt, Budapest VIII.
kerület, József ĺcrt. 75, szám alatti, 36800/0/A/3 hrsz.-ú, 48 m, alapterĹłletíĺ, utcai
bejárani, földszinti, onkormányzati tulajdorui, nem lakas céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában a bérleti szerződés módosítósához és a bérleti díj 105.467,- Ft/hó +

Árl + kĺjzt)zemi díj összegen toľténő megállapításához.

2.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t a hatáľozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés-módosításrą, ameĺynekfeĺtétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakas céljóľa szolgóló helyiségek bérbeadásának feltételeirőĺ szóló 35/2013. (I/I.20.)
onkormányzati rendelet ]4. s O és (7) bekezdések alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapján kozjegyző előtt
e gy o ĺ dalú ko t el ez e tt s é gv áll al ás i nyil atko z at al áír ás át v ál l alj a a b ér l ő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határído : 20I 6. szeptember 5.

Napiľend 3.6. pontja: F|orian Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRRI Kft. béľleti jog
átruházásához va|ő hozzájáru|ás iľánti ktiziis kérelme a Budapest VIII. keľüIet, Baross
u. 77. szám a|atti łinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyĺség
tekintetében
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, majd kéľdések, hozzászólások Łĺtnyában |eztrja. Szavazásra bocsátja az
a|ábbi határ o zati j avas latot :

AYéttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáru| a Floľian Tiku Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.77.; cégtregyzékszćnrl:
01-09-924822; adőszám: 1475820I-2-42; képviseli: Tiku Naser, Tiku Mergim és
Kelemen Szilvia Rita önálló képviseletre jogosult iigyvezetők) bérlő á|ta| b&e|t, a
Budapest VIII. kenilet,35532l0lV6 he|yrajzi sztlnon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.
kerület, Baross u.77. szttm a|attta|á|hatő, utcai bejáratú, 130 m, fijldszinti és 39 m,
pinceszinti, cisszesen 169 mf alapterületrĺ' nem lakás céljára szo\gá|ő helyiség bérleti
joganak átrvházźsához a VUSHTRzu Kft. (székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 78.;
cégsegyzékszám: 01-09-270279; adőszám: 25354186-2-4I; képviseli: Pervizaj Refki
ügyvezető) tészére pékség cé|jára, határozatlarl időre, 30 napos felmondási határidő
kik<jtésével, 39I.165,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozilzemi és különszolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 20I 6. szeptembeľ 5.
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2.) a bérleti szerződés megkcĺtésének feltétele, hogy a béľleti szerzóđés megkötése előtt a
VUSHTRRI Kft. 6 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő, azaz bĺuttő 2.980.677,- Ft
összegű szerzódéskötési díj at megfi zessen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: f0I6. szeptember 5.

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megkötésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatározott szerződéskcitési díj
megfizetése mellett az, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem Iakás céIjára
szolgálő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20L3. (VI.20.) onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási
nyilatkozat altńrását vállalj a a bér|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. október 3 1.

4.) a béľbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
VUSHTRzu Kft. a jelen hatarozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskĺjtési đíjat megťlzeti, a béľleti szerződést aláfuja és azt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozattal megeľősítí. Az onkormányzat ęzen együttes feltételek
teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeri el bérlőként az érvényben lévő béľleti
szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. október 3 i.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem, 2 tartőzkođás szavazatta| a Bizottság a határozatí
javaslatot elutasította.

899 12016. (Ix.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág batár ozata
(1 igen' 11 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzĺ.igyí Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hattrozati javaslatot
nem fogadia el:

].) hozzájárul a FloľianTiku Kft. (székhely: I082 Budapest, Baross u. 77.; cégjeglzéI<szóm:
0]-09-924822; adószám: ]475820I-2-42; képviseĺi: Tiku Naser, Tiku Mergim łćs

Kelemen Szilvia Rita onálló képviseletre jogosult ügyvezetők) bérlő által bérelt, a
Budapest VIII. keľület, 35532/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.
kerület, Baross u. 77. szám^alatt talólható, utcai bejóratú, ]30 m. föĺdszinti és 39 m.
pinceszintt, összesen ]69 m, alapterület{Í, nem lakas céljára szolgáló helyiség bérleti
jogónak átruházósához a VUSHTRRI Krt. (székheĺy: 1032 Budapest, Szőĺő u. 78.;
cégjegłzél<szóm.. 0]-09-270279; adószám: 25354I86-2-4],. képviseli: Pervizaj ReJki
ügyvezető) részéľe pélrség céljár.a, határozatlan időre, 30 napos felmondási határidő
kikötésével,39].]65,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kazazemi ĺźs lailanszolgáltatási díjak
Ósszegen.
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2.) a bérleti szeľződés megkotésének feltétele, hogy a béľleti szerződés megkotése eĺőtt a
VUSHTRRI Kít. 6 havi bruttó bérleti díjnak nlegfelelő, azaz bruttó 2.980.677,- Ft összegíĺ
s zeľző dé s koté s i díj at me gfizes s en.

3.) felkéľi a Józsefvciľosi Guzdúĺkodúsi Kozpoľlt Zľt.-t tl łrutáľozat I.) pontja szeĺ'iĺlti béľleti
szerződés megkaftséľe, melynekfeltétele a 2') pontban meghatdrozott szeľződéskotési díj
megftzetłźse mellett az, hog,, az onkormányzat tuĺajdonában álló nem lakás céljára
szoĺgóĺó helyiségek b,érbeadósának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) onkoľmónyzati
rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
vaĺamint a 19. $ (3) c) bekezdése alapján kazjeg1lző előtt egyoldalú kateĺezettségválĺalási
nyilatkozat aláírását vóllaĺja ą bérlő.

4.) a bérbeadót hozzajárulás abban az esetben váĺik hatályossá, ha a béľleti jogot ánevő
VUSHTRRI Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, aZaZ az óvadékot és a
szerződéskotési díjat megfizeti, a bérleti szerződést aláírja és azt egyoldalú
kotelezettségvóllaló nyilatkozattal megerősíti' Az onkormányzat ezen együttes feltéteĺek
teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti
s zerző dé sb en fo glalt feltételek s zer int.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. szeptember 5.

Napirend 3.12. pontja: A Budapest VIII. kerületo Pľáter utca 37. fiildszint 4. szám z|atti,
határozott időre szőI'ő bérleti joggal terhelt, önkoľmányzati tulajdonú helyiség
elidegenítése
Eĺőterjesztő: Farkns ors - vagłongazdálkodási igazgató

Soĺis Gyiirgy
A vitát megnyitja, ismeľteti álláspontját, miszerint egy Pľáter utca 37. szám alatti, jő
elhelyezkedésű ĺinkormányzati helyiséget feleslegesnek érez eladni. Most épül mellette a
Corvin Sétány, ott lényegesen fel fognak menni az árak, ennélfogva az e|őterjesztést nem
tudja támogatni. Kérdések, hozzásző|ások hiányában a vittt" |ezźrja. Szavazásra bocsźfija az
al ábbí hatőł o zati javas l atot :

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) azíngatlan-nyilvĺĺntaľtásban a3629110lN4he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII. kerĹilet, Pľáter utca 37. ftildszint 4. szám a|atti, 46 m" alapterületri, a
közĺis tulajdonbó| hozzá tartoző 298110.000 tulajdoni hanyaddal rendelkező, nem lakás
céIjara szo|gźiő helyiségľe ferrnálló hatátozott idejű bérleti szęrződés miatti elidegenítést
kizárő feltétel alól felmentést ad.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlriďő : 201 6. szeptembeľ 5.

2.) hozzájćľu| a hatáĺozat 1.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajarúat bér|ő
részére tĺjrténő megktildéséhez, a vételĺĺrnak, az e|késnl,|t forgalmi értékbęcslés, valamint

+t



a32lf0l3. (VII.15.) onkormányzati renďelet 17. $ (1) bekezdése alapján a forgalmi éték
I00 oÁ-ában' aZaZ 9 .260 .000,- Ft összegben tcirténo közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺiZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. szeptember 5.

3.) felkéľi aJőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zĺ.-t ahatátozat2.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szeruődés aláíľásáľa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. október 31.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem, f tartőzkodás szavazatal a Bizottság a határozati
j avaslatot elutasította.

900 /2016. (IX.05.) sz. Város gazdálkodási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(1 igen' l.l. nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

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

].) az ingatlan-nyilvántartásban a 3629]/0/A/4 helyľajzi számon nyiĺvántaľto^tt, természetben
a Budapest VIII. kerüĺet, Prdter utca 37. földszint 4. szóm alatti, 46 m, alapteriiletiÍ, a
kozös tulajdonból hozzó taľtozó 298/10.000 tulajdoni hányaddaĺ ľendelkező, nem lakás
céljára szolgóló helyiségľe fennáĺló határozott idejiÍ bérleti szerződés miatti elidegenítést
kizáró feltétel aĺól felmentést ad'

2.) hozzájárul a határozat 1.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajánlat bérlő
részére torténő megküldéséhez, a vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint
a 32/2013. (I/II.]5.) önkormányzati rendelet 17. s (]) bekezdése'alapján aforgalmi érték
]00 %-ában, azaz 9.260.000,- Ft osszegben tĺ)rténő közlése meĺlett.

3.) felkéri a Józsefvarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti eladósi
ajánlat kikaldéséľe és az adásvételi szerződés aláírósára.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: 2016. szeptember 5.

Soós Gyiiľgy
Az ĺilés végén lehetőség van kérdések feltételére.

xn,pvrsľlor ľ.Blvrĺ,ÁcosÍrÁs xnnÉsnr
(szó szerinti leírósban)

Pintér Attila
AÍról lenne szó, hogy kaptam egy email-t a Dankó utcai hajléktalansztilőn lakótól, hogy nem
kapták megaz október Z-aiváIasńási éľtesítőt, és ő ezt sérelmezi, különösen annak fényében,



hogy ott a fenntartó az lványi Gáborhoz kötődik, aki jelenleg a DK-val nagyon szimpatizáI,
akinek ugye az az á||źspontja, hogy bojkottálja a népszavazást. Arra kérném szépen a
Hivatalt, hogy nézzenek utána, hogy megkapták-e, illetőleg, ha van rá lehetőség,he|yezzenek
e| tźtjékoztatót arról' hogy aki ott lakik, vagy oda van bejelentve, azho| tuđ szavazni, hogyha
mégsem kapnák megaz értesítést.

Soós Gyiirgy
Ezt aYálasztásilrodának mindenképp je|ezznk, de Aljegyzo Asszony vtiaszoI a kérdésére.

Dľ. Mészár Erika
Tudunk a problémáról, megkeľesték a Yźtlasztási Irodát is. Ugye a Magyar Posta az, aki
postázta az értesítőket, de ennek ellenéľe a Yá|asztási Iroda mindenkinek köteles pótolnia'
hogyha nem kapta meg az étesítójét, hiszen biztosítanunk kell mindenki számttra, hogy
eldcjnthesse, hogy résztkíván-e verud, Vagy sem' és ez az értesítővel megtörténik.

Soós Gyöľgy
Meg, hogyha megoldható, plakátot is szeretnénk, és szólítsuk fel a fenntartót, hogy he|yezze
ki, és ezt e|Ienőrĺzzik is. Ugyanis tőltink béľel egy elég nagy telket, 100 évig 0 Ft-ért.

En a Nap utcában lakom, a Nap u. 10-ben van egy emeletľáépítés. Trĺrhetetlen állapot, hogy
ott mik mennek. Nem kerítik e| az építési területet, amikor elkerítik, fĺjlbontották a járdát, a
tég|ák, a kövek szanaszét vannak dobálva, a boltba nem lehet bemenni, mert az építési
ęszkozei oda vannak lepakolva. Amihźnunknak abejáratźtra állandóan különböző anyagokat
leraknak, nem lehet kijönni a kapun. Aztszeretném megkérdezni, hogy kire tarÍozikez?

Soós Gytirgy
A Józsefuárosi Közteľület-feltigye|etheztartozik, és megkérjük szépen a Hivatal munkatársait
és Aljegyző Asszoný, hogy haladéktalanul intézkedjen az ügyben.

ĺs4o1ás nincs, akkor a bizottsági ülést 13 óra 11 perckoľ bezéľom,
kĺiszönĺjm a

K. m. f. t
\
m

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsźlgz}Ií. szeptember 5-ei ülésén elhangzottakat hitelesen t""ú';lj.u;$Jňň;.'.'.

6*tr"ffi",* 1ľ $} ,ť.

Szeľvezési és Képviselői Iroda vezetője i..}, $ e: .

Ą jesľpő$ĺinyvet/<é6zítette: n ^ ĺ) '\* ^ *.,/,,

u:{#fud--Wfuĺ* J*M"-- \..*'-69...-..l'l

Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

Bizottság alelnöke
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