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Soós Gyiiľgy
Kĺjszönti a megielenteket a Bizottság 2016. évi 31. ľendes üIésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 11 fővel hatátozatképes. Ismeľteti a napiľenđet az alábbiak szerint, majd szavazásta
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napirend

1. Beszerzések
(íĺ, ás b e l i előterj eszté s).

1. Javaslat az ,,Iľodaszęr bęszerzés,, tźrgyil', kozbeszerzési érté|úatárt el nem érő
be s zerzés i e|jár ás eľedményén ek me gál l apítás ćlr a
Előterjesztő: dr. BaIĺa KatąIin - a Jegyzői Kabinet vezetője

2. G azdá|kodási Ü gyosztály
Eĺőterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztólyvezető
(ír ás b eli el őterj esztés),

1. Javaslatközterület-hasznáIaÍikéľelmek e|bírá|źsźĺraęorrcÉzBEsÍTÉs) .
f. Tulajdonosi hozzájáĺulas a Budapest VIII. kerület, Szigony utcát és Baross utcát

érintő, 10 kV-os foldkábel ľekonstrukciójźhoz
3. TulajdonosíhozzźĄárulás Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci utca T<jmo utca és

Üll o i ĺt kĺizötti szakasz ko zv íIágítási héiő zattnak źLta|akitásához
4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIil. kerĺilet, Víg utca 12-16. számű ingatlan

villamosenergia-ellátó ft'ldkábel létesítéséhez
5. Tulajdonosi hozzźĄźtrulás Budapest VIII. kerület, Bauer Sandor utca 3-5. szźlmu

ingatlan villamosenergia-ellátó fc'ldkábel létesítéséhęz

3. J őzsefv árosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ós b eli előterj esztés)

l. A Budapest VIII. keľület, Ká|varia u. 2|/B szźtm a|atti, alagsor 7., 2., 3., 4., 6. szám
a|atĹi, iires, nem lakás céljĺáľa szolgáló helyiségek együttes elidegenítése
El ő t e rj e s zt ő : F ar ka s o r s - v ag1l o ngaz dĺźlko dá s i i gaz gat ó

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóvĺĺhagyrĺsa _ Budapest
VIII. kerĹilet, Koszorú u

magánszemély bérbevételi kéľelme a Buđapest VIII. kerĹilet,
ungria 'kfi. T_6. szźtm a|atti, Íires, cĺnkoľmányzati tlilajďonú, nem lakás céljára

szo|gá|ő helyiségek vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vag,,ongazdálkodósi igazgató

4. ED-zuCH Bt. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. kerĺilet, Szeľdahelyi u. |6. szám
alaÍti, önkoľmányzati tulajdonú, iiľes, nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiség
vonatkozĺísában
Eĺőterjesztő: Farkas oľs - vagyongazdálkodási igazgató

5. Javaslat |}}Yo-ban önkormĺányzati tulajdonú épületekben kazánhźai szerelvények
cseréjére
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazddlkodási igazgató

3.



6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dobozi u.ĺI'zźmla|attílakás bérbeadásźra
Eĺőterjesztő: Farlras ors - vaglongazdálkodási igazgató

7. Javaslat az,,LNR-NY1}016 típusú;'bérlakás pátyźzatkiírásara eorrcÉzBESÍTÉS)
Előteri.esztő: Farkas ors - vagyongazdóIkadási igazgaĺó

8. Javaslat kátytkárral kapcsolatos kártérítéSi igény eIbiráIásźra
Előterjesztő.. Acs Péter - városüzemeltetési igazgató

9' Javaslat,,Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében a Vas utca 14. szám alatti'

önkormányzati helyiség felújítása'' tárgyú kcizbeszerzési eljárás megindításaľa
(StjRGoSSÉG, HELYSZÍNI KIoSZTÁS)
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáIkodási igazgató

4. Zárt iilés keretében táľgyalandĺí előteľjesztések
(ír ásb eli el őterj e s zté s)

l. Javaslat ,'Vállalkozási szęrződés keľetében Józsefváros kaľácsonyi feldíszítése és
díszkivilágítása,, tźlrgy,6 közbeszęrzési eljárás eredményének megźůlapítźsźlra

GoTKÉZBBsÍľÉs)
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ügłosztály vezetője

2. Javaslat fakźma| kapcsolatos kártérítési i gények e|bfuáIásáĺa
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kazpont Zrt. vórosüzemeltetési
igazgatója

3. Javaslat öt darab, kozszo|gálati cé|ra kijelölt lakás bérbeadásáta a Budapest Fővaľos
VIII. kerület Józsefuĺírosi Polgármesteľi Hivatal dolgozói részérę

ęorxÉ,zBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Farkns ors - a József,lárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v agy o ngazdálko dds i i gaz gatój a

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

94Iĺ2016. (Ix.26.) sz. Városgazdź.Jkodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az alźbbi napiľenđet fogadja el:

Napiľend

1. Beszeľzések
(ír ós b eI i eĺőterj esztés)

l. Javaslat az ,,Irodaszer beszerzés,, tźrgyű' kozbeszerzesi érté|łlatárt e| nem érő

beszerzésí elj ĺĺľrás eredményének megállap ításźxa
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - a Jegłzői Kabinet vezetője



2. G azdáiko dási Ü gyo sztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztáIyvezető
(írásb eIi eĺőterj esztés)

1 . J avas l at kö zteriil et - haszná|ati kérelmek e|bir á|ásźn a ( p o ľrÉzg E S ÍTÉ S )
2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kertilet, Szigony utcát és Baross utcát

érintő, 1 0 kV-os földkábel rekonstrukciőjahoz
3. Tulajdonosihozzŕtjćtrulás Budapest VIII. keľĺilet, Lęonaľdo da Vinci utca Tömő utca és

Ü l l o i rĺt ko zö tti szakasz kö zv i|ágitási há|ő zatának átalakítástlhoz
4. Tulajdonosi hozzĘárulás Budapest VIII. kerület, Víg utca |f-I6. számu ingatlan

villamosenergia-ellátó floldkábel létesítéséhez
5. Tulajdonosi hozzájttulás Budapest VIII. kerület, Bauer Sánđoľ utca 3-5. számú

ingatlan villamosenergia-ellátó földkábel létesítéséhez

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Kőzpont, Zrt.
(ír ás b el i el őteľj eszté s)

1. A Budapest VIII. kerület, Ká|vária u. fIlB sztrn alatti. alagsor.-1 ., 2., 3., 4., 6. sztlm
alatti' tires, nem lakás céljáŕa szolgáló helyiségek együttes elidegenítése
Előteľjesztő: Fąrkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jőváhagyása - Budapest
VIII. kerület, Koszoľúu.tl 

..
Eĺőterjesztő: Farkns ors - vagyongizżdlkoaasi igazgató

magánszemély bérbevétęli kéręlme a Budapest VIII. kerület'
Huńgaria tt' 76. szám alatti, Ĺires, onkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szolgáli helyiségek vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vaglongazdóIkodási igazgató
ED-RICH Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Szeľdahelyi u. 16. szám
alatti, ĺĺnkormányzati tulajdonú, tires, nem lakás cé|jfua szo|gźiő helyiség
vonatkozásában
ElőteĘesztő: Farkas ors - vagłongazdálkndási igazgató
Javasiat i007ó-ban onkormányzati tuiajaonú épüietekben kazállnźzi szereivények
cseľéjére
Eĺőterjesztő: Farkns ors - vaglongazdáĺkodási Ęazgató

6'JavaslataBudapestVIII.kerület,Dobozi"IszźmaIattilakásbérbeađásźna
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató
Javaslat az,,LNR-NY12016 típusú'' béľlakás pźt|yázatkiírásźra(PoTKEZBESITES)
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vaglongazdólkodósi igazgató
Javas lat kźńyikáľ: al kap c so l ato s kártérítési i gény e|bír á|ástn a
Eĺőterjesztő.. Acs Péter - váĺ.osťjzemeltetési igazgató
Javaslat ,,Kivitelezési vállalkozási szęrződés keretében a Vas utca 14. szźtm alatti
önkormĺínyzati helyiség felújítasď' táĺew kozbęszeruési eljráľás megindításáľa
(SÜRGoSSÉG, HELYSZÍNI KIoSZTAS)
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

4.

5.

7.

8.

9.



4. Zá'rt iilés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(ír ás b eli e lőteľj e szt és)

1. Javaslat ,,Vállalkczási szerzőđés keretében Józsefuaros kaľácscnyi feldíszítése és

díszkivilágítasa,, .ttrgy,ű kozbeszerzési eljrĺrás eredményének megá'||apítźsélra

(POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Galanĺbos Eszter - a Gazdálkodási Uglosztály vezetője

2. Javaslat fakánal kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
Előterjesztő.. Acs Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési
igazgatója

3. Javaslat öt daľab, kozszo\gtiati cé|ra kijelölt lakás bérbęađására a Budapest Főváĺos
VIII. kerület JózsefvárosiPolgármesteľi Hivatal dolgozói részéte góľrÉznESÍTÉS)
Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZrĹ
v a gy o ngaz dál ko dá s i i gazgatój a

1. Beszerzések
(írásbeĺi előterjesztés) 

:

Napirend 1.1. pontja: Javaslat az ,,Irodaszer beszeľzés'' tál'rgyűl, kłizbeszerzési
értékhatáľt el nem érő beszen,ési eljáľás eredményének megáIlapítására
Előterjesztő: dr. BaIĺa Katalin - a Jegłzői Kabinet vezetője

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja asz,őtJakabfy Tamás képviselőnek"

Jakabfy Tamás
Az irodaszer-beszerzést négy részre bontottĺík az előterjesztésben. Ellhez kapcsolódóaÍI az

lenne a kérdése, hogy mi értelme van négy részte bontani, hogyha egyrészt minden

ajźn|attevőnek mindegyik csoportľa kell ajáĺlJ'atot tenni - különben nem rug labdába _,

másrészt pedig nem tudjĺík csoportonként a legolcsóbb ajrínlattevőtől megrendelni az adott

résń.. Ezt az osszességében legiobb ajanlatot tevőtől fuđjak megrendelni. Véleménye szerint
nem sok értelme volt a bontrísnak.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Annus-Fábiĺĺn Mártának.

Annus-Fábián Márta
Azért van jelentősége a négy részre bontásnak, mert nagyon sok apró tételből á|l abeszerzés'
Ezért volt sziikség kategóľias csopoľtok kialakításaľa, hogy valami alapján tudjak súlyozni.

Valamilyen szempontok szerint értékelni, és hangsúlyozni kellett, hogy mi az, ami fontos, és

amiből többet rendelnek, ami lényeges, mert ezteszí ki a rendelés nagy részét.

Soós Gyiirgy
Megadj a a szőt Jakabff Tamrĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Köszöni, érti a választ, ugyana|&or például a2. tészben, ha valaki nagyon olcsó ajánlatot ad,

a tobbire viszont nem olyan olcsót, akkor nem tudják megvenni azt a részt a cégtő|, a másik



haľmat pedig egy másiktól, ami tényleges meglakaritást jelentett volna, csak az összességében

legolcsóbb ajáĺ|atot tevőtől fogiák tudni megvenni' Ez nyiIváĺ drágább lesz, mintha

ľészenként v źt|asztanźtk ki a le go l c sóbbat.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Annus-Fábián Mártának.

Annus-Fábián Márta
Nem releváns az a mennyiség, amit abból fognak rendelni. Hosszútávon sokkal kifizetődőbb,
hogyha csopońokr.a szedik, mintha például egyesével, tiz cégtő| szęręznének be 20 db radírt.

Ilyenkor mindig kiszállítás van, kiállási költséggel kell számolni, ami olykor többe kerül, mint

egy adott rendelés. Nem lenne ajánlattevo' mert 10 db rotring ceruzát nem fog senki

kiszállítani, viszont egy nagyobb értékű rendelést vélhetőleg igen.

Soós Gyiiľgy
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a vitát |ezárja. Szavazásta bocsátja az a|źtbbl

haÍár o zati j av a s l atot :

A Váľo*sgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy --

1. az ,,Irodaszer beszerzés'' tárgyú, kozbeszeruési értékhatárt el nęm érobeszerzési eljárást

érvényesnek és erędményesnek nyilvánítj a.

Felelős: jegyző
Határiđő : 20 1 6. szeptember 26.

2. abeszerzési eljárásban éľvényes'és legalacsonyabb összegű ajan!7tot a Vęctra-Linę Plus

Kft. (székhely: l165 Budapest, IJjsztszutca45/B. R.ép.fszt.;ađőszźllĺl:1454844f-2-42;
c é g e gy zékszám: 0 1 - 0 9 - 9 0 8 8 7 7 ) tetL, ezért a Kft . a nyerte s aj źnlattev o .

EI tt aián|ati tra

Csomag típus Bľuttĺó áľ

i. csoĺriag bĺuttó ajźniańi áĺ ĺjsszesen (iiettó Ft + Afa) AÁ^nE^Í}L
+.++ I )J+ rL

II. csomag bruttó ajźn|atiár ĺisszesen (nettó Ft + Áfa) 104.359,33 Ft"

III. csomag bruttó aján|atíáľ összesen (nettó Ft + Afa) 1.27r,27 Ft

IV. csomag bruttó aján\ati ár összesen (nettó Ft + Afa) 87.555 Ft

Felelős: jegyző
Hatźlridő: f016. szeptembet 26.

ahatfuozat 2. pontja alapjźn felkéľi a jegyzőt a szęrzőđés aláítására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

IJ.



Soós Gyiiľgy
Megállapítja' hogy 10 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:

9 42 l f016. (IX. 26.) sz. V áros gazdálko d ás i és Pé nzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,Irodaszer beszerzés'' tárgyú, kozbęszerzési értékhatárt el nem éto beszerzési eljaľást

érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: jegyző
Határidő: f0I6. szeptember 26.

2. a beszerzési eljárásban érvényes.és legalacsonyabb tĺsszegű ajanlatot a Vectľa-Line Plus
Kft. (székhely: 1 165 Budapest, Ujszász utca 45lB. R' ép. fszt.; ađőszám: 14548442-2-42;
cé gs e gy zékszám: 0 1 -09 - 9 0 8 8 7 7 ) tett, ezért a Kft . a nyertes aj ánlattevő.

E au aÍa

Csomag típus Bľuttĺí ár

I. csomag bľuttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 4.441,54 Ft

II. csomag bruttó aján|atiár összesen (nettó Ft + Áfa) 104.359.33 Ft

III. csomag bruttó ajźn|ati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 1.271,27 Ft

IV. csomag bruttó ajźnlati ár cisszesen (nettó Ft + Áfa) 87.555 Ft

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016. szeptember 26.

3. ahatározatz. ponla a|apjźn felkéri a jegyzőt a szerzłĺdés a|áiĺására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

f . G azdálko d ás i Ü gy o sztá ly
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

1,ír ás b eli el ő terj e s zt é s )

Soós Gytirgy
Külön tárgya|ásra javaslat nincs, a napirendek egytittes vitáját megnyitja, a vitát |ezźttja.

Szavazásrabocsátjaaza|źhbíhatározati javaslatokat:

Napirend 2.l.. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kérelmek elbírálásáľa

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszntiati

hozzájáruIást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:



Köztertilet-használó. kéľelmező: Honvédelmi Minisztéľium
(székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-1 1.)

A koztertilet-használat ideje: 20l6. október 2I. _2016. oktőbęĺ 22.
Kozterület-haszná|at cé|ja: 1956-os Forradalom és Szabadságharc

Emléknapjához kapcsolódó rendezvény
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Luther u. (Bezerédj u. -

Rákóczi ut közötti terület), Bezerédj u. (Kiss
József u. - II. János PáIpápatér kcizötti terület)

Közterĺilet -haszná|atnagysága: 3 300 m2

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 26.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köaerület-használatihozzájźlrulást ad _ előrę egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület -haszná|ő,Í<érelmező: Pelle & R Bt.
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u.34.)

Ą kcjztertilet-használat ideje: 2016. szeptember 26. _2018. augusztus 21.
'Kĺizterület-használat célja: napemyő
Köztęrület-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Szigony u. 34. szám
Közteľület-haszná|at nagysága: 2 m"
Díjfizetés titemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Hataĺidő 2016. szeptember 26.

2. tuďomásul veszi _ teljes díjfrzetéssel - Pelle & R Bt. Budapest VIII. keľiilet, Szigony u.34.
szám előtti kózteľület vonatkozásában napernyő elhelyezése céljából igénybe vett
közterület-haszná|atźt 20l6. augusztus 22. napjától - 2016. szeptember 25. napjźig szőIó
időtartamĺa.

Felelős : polgĺírmester
Határiđő : 20 I 6. szeptember 26 .

A Yźtrosgazdálkodasi és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy k<iztertilet-hasznáIati
hozzájáruLást ađ - előre egy tisszegben történő teljes díjťrzetéssel _ az alábbiak szerint:

Közterület-használő,kére|mezó: Vajda Iľén egyéni vállalkozĺó
(székhely: 1083 Budapest, Szigonyu. 10' l5. em.
8e.)

A köĺerület-használat ideje: 2016. október l5. - 2016. november 0l.
Kcjzteľület-használat célja: idényjellegu asńali árusítás (halottak napja)
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 3-5. előtti
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Közterület-haszntiatnagysźtga: I Íł

Felelős: polgármester
|Í^L!..:Á!!..ĺ\1 Z ^-^_+^*L^. 1Ĺ-Elatalluu, Lv Lv. SzEuLtrlllutrl zu.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Déri
Miksa u. 10. szźlm a|attt Társasház részére az 592/20|6. (vI.06.) és a 762120|6. (vLI.fz.)
szźĺnű határozatalban megadott kĺĺzterü|et.-haszná|ati hozzájáruláshoz kapcsolódó közteľület-
haszná|at díjat, azaz l 061 861,- Ft-ot egy osszegben visszautal a Rendelet 26. $ (l)
bekezdésben fo glaltak a|apján.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. szeptembeĺ 26.

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálman tér
L.)

A közteqÍi1et-haszná|at- ideje: 2016. okÍóber 01. - 2016. október 31.

KözterĹilet-hasznáIat céIja: vendéglátó tetasz
KözterĹilet-haszná|at helye: Budapest VII[. kerĺilet' Múzeum u.2. szám elotti

közterületen
Közterĺilet-hasznáIatnagysága: 10 m2

A közterület-haszná|at ideje: 2016. november 01.-2017. február 28.

Közteriilet-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
KözterÍilet-haszntiat helye: Budapest VIII. keľület, Múzeum u.2. szám előtti

közteľĹĺleten
Közterülęt -haszná|at nagysága: 2 m2

Felelős: polgáľmester
Hatariđó : 20 | 6. szeptember f6.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köztertilet-h aszná|ati
hozzáj źlru|ást az alább iak szerint :

KöZterü1et-haszná|ő. kérelmező: Yalla Shĺsha Kft.
(székhely: 108 1 Budapest, Népszínhtz u. 45.)

Aköztertĺlethaszná|atideje: 2016.szeptember12._2016.szeptembeľ30.
KcizteľĹilet-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
KcjzteľĹĺlet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Népszínhźz u. 45. szám
. előttijáľdan

Köáerület-haszná|at nagysága: 21 m,

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 20I 6. szeptember 26,



A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. koztertil et-haszná|atihozzćtjárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-használó. kéľelmező: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. f9la. fszt.
2r.)

A közteľület használat ideje: f0I6. szeptember 26. _2017.januar 31.

Közterĺilet-használatcé|1a: építési munkatęrület (építési felvonulási terület
és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Köztertilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerülęt, Bókay Janos utcai

Iili[ł: :: :l 
.,.Jť'i 

Tjii:li/ ilxä"" : : iľnilľĺ:
valamint a Corvin sétány meg nem épített

. terü]ete

Közteľület -haszĺá|atnagysága: 1578 ^, fiaľda) 7 db parkolóhely

= (paľkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : f0 I 6. sjeptembet 26.

2. tuďomttsul veszi _ teljes díjf,rzetéssel - PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft.
Budapest VIII. keľület, Bókay János utcai kivitelezési tęľület melletti járda és a Práteľ utcai

kivitęlezési tertilet melletti járda és parkolósáv, valarnint a Corvin sétány meg nern épített

kĺjztertilet vonatkozásában építési munkatertilęt céljából igénybe vett közterület-

hasznáIatát f016' szeptembeľ 19. napjától - f0I6.. szeptembeľ 25. napjtńg szóló

időtartamĺa.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo : 20 I 6. szeptember 26.

3. a kieső paľkolási díj ÁFA tarta|mát a Budapest VIII. keľtilet, Práter u.47. szám előtti

szakaszon ta|á|hatő 7 db parkolóhely vonatkozásźlban (95 munkanap) 374 652,- Ft-ot
koteles megfizetru a kĺjzterület-használatról sző|ő határozatban megielolt

bankszámlaszźtmra.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 6. szeptember f6.

A Vaľosgazdálkodási és Péĺlzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznźiati
hozzájźnu|ást ad - előre egy ĺisszegben tĺĺrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznáIő.kérelmező: Bľoss lrodaházůizemeltető Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Nap u. 6.)

A kéľelemben foglalt kĺjzteľület-
hasznáIat ideje: 2016. október 10. _ 2016. oktőbet 2].
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcjzterület-haszná|ati
hozzájáru|źĺst ad - előre egy osszegben torténő teljes díjÍizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kö zterü 1 et -hasznźůat cé|j a:

Kö zterül et -haszná|at he lye :

Kö zterü l et -haszr,á|ai fia g-y s źi ga:

Felelos: polgármesteľ
Határido: 2016. szeptember 26.

Kozterület-használó' kérelmezo :

A kéręlemben foglalt közterület-h asznźiat
ideje:
Kcjzteriilet-használat célj a:

Ko zterül et -haszná|at he lye :

Kö zterül et -Iiaszĺá|at na gy s á g a :

Felelős: polgármester
Hataridő: 201,6. szeptember 26.

Ko zterül et -haszná|ő. kére lmezĺĺ :

A kérelemben foglalt közterĹilet-
haszná|at ideje:
Kcj zteĺiilet -hasznźtlat cé|i a:

Kö zterĺil et -hasznáIat he lye :

Kĺj áenil et -haszná|at na gy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. szeptember 26.

építési munkateľület (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kerület, Nap utca 6. szám előtti
közterület
o -^2Ô lll

OFI-BAU Kft.
(címe: 1139 Budapest' Frangepán u. 3.)

20i6. október 05. - 20|6. október 30.

építési munkaterület
Budapest VIII. keľĺilet, Reguly Antal utca 31.

előtti járdán
8.m"

LNP Társasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

20|6. október 01._201'6. október 30.

építési munkatertilet (állvanyozás _ homlokzat
tatarozása)
Budapest VIII. kerület, Nagýemplom u. 4. _
Leonaĺdo da Vinci u. 15/A. kozötti közteľĺileten
(35703/6 hľsz.)
3 m" (1árda)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kĺjzterület-haszná|atí
hozzájáru|ást ad _ előre egy ĺĺsszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Napirend 2.f. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Szigony utcát
és Baross utcát éľintő, 10 kV-os fłildkábel ľekonstrukciójához

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáruLását adja -
azEL}ilŰ Hźůózati Kft. (cégjegyzékszźtrl: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út

72_74.) megbizása alapjan - a GTF Elektromos Tervező Fóvá||a|kozó Kft. (cégtregyzékszám..

0l 09 692800; székhely: l13l Budapest, Rokolya u l-13.) által készített, Budapest VIII.
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kerület, Szigony utca 1-3. szźtrn - Baross utcán át - és a Szigony utca 4. sztm kozoÍÍi
nyomvonalon üzemelo közcé|ű elosztóhálózat-, 1'0 kV-os ft'ldkábel ľekonstľukciós kiviteli
tervéhez, a kivitelezés közterületi munkáihoz, aZ alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosíhozzäjárulás abeĺuházőt nem mentesíti az épitéshez sztikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájárulás az onkormányzati tulajdonú Szigony utca (hrsz': 35728/46)
jár đaszakaszĺíra terj ed ki,

c. a beruházőnak a közlltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontásl) hozzĄátu|źst a

vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.3l .) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fováľos vIII. keĺület Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és jarda szegélyko) megfelelő minĺĺségben
töľténő hely.reállítására, melyľę aberuházőlkivitď'ęző közosen 5 év gatanciátvźi|a|:

o A bontással érintett Szigony utca járđa burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyľeállítani szerkezęti réte genkén t f0 -20 cm átlapoláss al :

3 cm vtg. MA-4ontĺĺtt sétányaszfalt (teljes szélességben)

1 5 cm, l.tg. C8/1 0-32lF stabilizá|t ita|ap
i5 cm vtg. homokos kavics źąyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesí-thető)

f. jelen tulajdonosi hozztĄáru|źts csak aZ engedé|yezo szeľvęk, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźĺidő : 20 1 6. szeptember 26.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdon.osi hozzájárulás Budapest VIII. keľiilet, Leonaľdo da
Vinci utca Ttimő utca és Ullői út kiizłitti szakasz kiizvilágítási há|őzatának
átaľ'akitásához

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźtjáĺu|ástú adja a
Corvin 4 Irođahźz Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 |93412; székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. em.) megbizása alapján a GTF Elektromos Tęrvezó Fővállalkozó Kft.
(cég1egyzékszám:01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta|készitett, a

Budapest VIII. keľület' Leonardo da Vinci utca - T<ĺmő utca és Ülloi ĺt kcizcltti szakasz _

kozvi|ágítási há|őzat áta|akitásźnak kiviteli terveLhez, a köaerĹileti munkĺák elvégzéséhez, aZ

alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|as a beruhźz'ót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,
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b. a fulajdonosi hozzźljtrulás a bontási és építési munkálatokkal érintett Leonardo da

Vinci utca (hľs z. : 3 627 I l 2) j ár daszakasztr a v onatko zik,

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkezę|ói és rnunkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárultst a vonatkozó rendelet (I9lI994' (V.31.) KHVM rendelet) szęľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fĺ-tváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Polgánrresteľi

Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi lrodájától elozetesen meg kell kérni, és az
abban foglaltakat maradéktala4ul be kell tartani.

d. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maľadhat, az cisszes kibontott és kiemelt
hulladékot el kell szá|Iítani. :

e. a kivitelezést a Corvin Sétány Pľogram területén kapcsolódó többi közv)|ágitás
átalakítási tervvel összehango|tan, a Leonardo da Vinci utca (Tömő utca - Ültoi ĺt
k<]zött) felújításával egyidejűen vagy az mege|őzően kell végezni, továbbá kote|ęzi a
kivitelezot a bontással érintett jźrdaszakaszok megfelelő minőségű helyreá||itására,

melyre aberuháző/kivitelezo kĺjztisen 5 év garanciát vállal:

o A bontással éľintett Leonardo da Vinci utca jáľda burkolatát az a|ábbirétegrenddel
kel l helyľeál l ítani szerkezeti réte genkén t 20 -20 crn át l apo lással :

3 cm r,tg. MA-4 öntĺjtt sétányaszfa|t (ajárda teljes szélességében)

l5 cm vtg. C8/10-32iF stabilizá|t,(Íalap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. 95% tdtfi. homokos kavicságyazat (más anyagga| nem
helyettesíthető)

f. az engedéIyes kciteles a munkiík (helyreállítás) elkészültérőI a köztęrület tulajdonosát

írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
I]q+Áriĺ|A. )(|1 Á ęzcntpm}:.pr xÁ

Napiľend 2.4.pontja: Tulajdonosihozzájálľulás Budapest VIII. keriilet, Víg utca |f-16.
számú ingatlan villamoseneľgĺa-el|átó fiildkábel létesítéséhez

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy tulajdonosi hozzźĄáruIźsát adja a

GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám:01 09 692800; székhely: 1131

Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta|készitett, a Budapest VIII' kęrĹilet, Víg utca |2-|6. szám
alatti ingatlanon épĺilő társashaz villamosenergia ellátását szolgá|ő 1 kV-os ft'ldkábel
kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzźljáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építésbez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulas a munkálatokkal érintett Bérkocsis utca (hĺsz.: 38175)

ittrđaszakaszźlravonatkozlk,
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c. a beruhĺŁónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĄátu|źlst a vonatkozó renđelet (19lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VI[. kerület Polgármesteri Hivatal
Ha-tósági Ügyosxály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d' kötelezi a kivitelezőt aZ érintett járdaszakasz megfelelő minőségben történo
helyreállítására, melyre aberuházőlkiviteIezó kozĺisen 5 év garanciát Vállal:

. A bontással érintett Bérkocsis utca járda burkolatát az aIábbi rétegrenddel kell
hęlyľeállítani szeľkezeti réte genk ént, 20 -20 cm átlapo l ás sal :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntott aszfa|t kopóréteg (a járdateljes szélességében)
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabi|izźilt.ińa|ap fiárműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics t4yazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e' az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közteľület tulajdonosát
íĺásban értesíteni'

.l. jelen tulajdonosi hozzájátulás csak az engedélyező *szeľvek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármestet 
"

Hataľidő: 2016. szeptember 26.

Napiľend 2.5. pontjal Tulajdonosi hozzájálrulás Buďapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ
utca 3-5. számú ingatlan villamosenergia-e|látó fiĺldkábel létesítéséhez

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájfuu|ástĺt adja az
ESZAK-BUDAI ZÍt. (cégjegyzékszźlm.. 01 l0 046206; székhely: 1037 Budapest, Kunigunda
u.76.) á|ta|tervezett, Budapest VIII. kerület, Baueľ Sandor 3-5. sztlm alatti ingatlan villamos
energia el|źttását szo|gá|ő 1 kV-os ftildkábeles csatlakozóvezeték és közcélú elosztószekľény
kiépítéséhe z, az a|źtbbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźtjárulás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźtjźrulás a munkálatokkal érintett Bauer Sándoľ utca (hĺsz.: 35l09)
j ér daszakaszár a v onatkozik,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a köztltkezelői és munkakezdési (burkĺllaĺ'bcln|.ási)
hozzźi1źru|ást a vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatoliĺsával a Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Polgĺírmesteri Hivatal
Hatósági Ugyosztály Építésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kĺjtelezi a kivitelezőt az érintett jaľdaszakasz megfeIe|o minőségben történő
helyreállítására. melyre aberuhźzőkivite|ezĺí kĺjzösen 5 év garanciźltvźl|la|:
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. A bontással érintett Bauer Sandor utca járda burkolatát az a|ábbi réte!rl.enĺ,iĺ1e1 |:ell

helyreállítan i, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással :

térkő burkolat
Ż cmvtg. homokágyazat
20 cmvtg. CI21I5-16-F1 betonalaP
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics źryyazaÍ. Trq 95oÁ (más aIl.'l...l-]ir;' llL'ill

helyettesíthető)

e. az engeđéIyes kĺiteles a munkák (helyreállítáś; elkeszĺltéľol a közterület tuliiiĺlĺiI;osJlt

írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engedé|yező szervek, szaki'iaĹ'.iságolĺ

előírásainak maradéktalan betaĺtĺĺsáva|, a dontés napjától számított 1 évig éľr'éll'i es.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 26.

Soós Gyöľgy
Megállapitjá, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a iiizclr:.ág Ĺil, iilirblri

hatźr o zatokat e l fo gadta :

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľiilet-használąti"kérelmek elbíľálására

g43/2016. (IX.26.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(trl igen, 0 nem" 0 tartózkodás szavazatta|).
(ľematikni blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és PérrzĹigyi. Bizottság úgy dönt, hogy kozterĺlleĺ-iv.s'znźiaÍj:

hozzźtjźlruIást ad - teljes díjmentességgel _ aza|źtbbiak szeľint:

Kozteriilet-használó' kéręlmező: Honvédelmi Minisztćľiullr
(székhelye: 1055 ii'"iĺ!aple..]Ĺ. Ilł'l.!:ii..l'i l:. .,. :.l

A közterütet-használat ideje: 2016. október fl'. -2016. ciĺĺĺ.:łĺ:i 2.]

Kĺĺzterület -haszná|at cé|ja: 1956-os Fu..i'iĺĺja!onr ł::, ]-..':'li;ł''::...l':'i:;'...c

Emléknapj áh o :'- ]':a pcso ló ció l.:i: ll.:;'..'': l'.,l

KozterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII' i.;..iiiltlt. I-,urĺ;ľ;' i.:' ĺ.,.!..::.:..:lj.:l il. -

Rakóczi Út iĺi;l.ĺiiĺ.i tet:ulĺ:.ij, ii.,:::..'.i;. l'. ĺl.;'ls
József u. - II. .lii::.cs Piil1>i,1^lzi.l.:i i.:ł,.-i;ll; i'ľl.i'':ll;

KözterĹilet -haszná|atnagysága: 3 300 m?

Felelős : polgĺĺrmester
Határido : 20 1 6. szeptember 26.

944ĺf016. (IX.26.) sz. Váľosgazdźůkodási és Pénzĺi5.i BĹr*ŕás:y'lg ir*{ńĺ,ľ;..'';.:.ĺ"l

(11 igen, 0 nem,0 taľtózkođás sz*r'azatŕa!)
(T e m at ikai b l o kkb an t ĺjr t é nt a s z ĺ i,', ĺ; z ĺi.': . )

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dölłt. ili''ll;



1. közterület-használatihozztljtlrulást ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Pe|le & R Bt.
(székhely: l083 Brtclapest, Szigony u. 34.)

A közterület-használat ideje: 20|6. szeptember 26. _f0I8. augusztus 21.

Kozteľület-használat célja: napernyő
Közterület-haszntńathelye: tsudapest Vlll. ke-rĹilet, Szigony u. 34. szám

Kcjztertilet-használat nagysága: 2 m,
Díjfizetés ütemezése: egy osszegben 

'

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. szeptembet 26.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - Pelle & R Bt. Budapest VIII. kerület, Szigony u. 34.

szám előtti közterület vonatkozásábaĺ napeľnyő elhelyezése céljából igénybe vett

kozterület-hasznźiatát 2016. augusztus 22. napjátő| - f0I6. szeptember 25. napjáig sző|ő
időtartamra.

Felelos: polgármesteľ
Hataridő: 201,6. szeptember 26.

945lf0|'6. (IX.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazds.).

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-hasznźiati
hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbĺak szerint:

KözterĹilet-hasznáIő,kére|mezó: VajdaIľén egyénivállalkozĺó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 10. 15. em.

8e.)
A közterĹil et-haszĺáIat ideje 2016, októbeľ 15 . - 2016. novembeľ 01 .

Közteľület-hasznáIat cé|ja: idényjellegrĺ asńali árusítás (halottak napja)

KĺjzterĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 3-5. elotti
járd1n

KĺjzteľÍilet-haszrlá|atnagysźrya: I m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : z0 1 6. szeptember 26.

9 46 ĺz0t6. (IX.26.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziiryi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kertilet, Déri
Miksa u. 10. szám a|atti Tarsasház részére az 59212016. (VI.06.) és a762/2016. (vII.22.)
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számú hattrozata\ban megadott köztertilet-használatihozzájáru|áshoz kapcsolódó közterület-
haszná|at díjat, azaz 1 061 861,- Ft-ot egy ĺĺsszegben visszautal a Rendelet 26. $ (1)

bekezdésben fo gl altak a|apjáĺ.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2()16. szeptember 26.

94,7ĺ20|6.(IX.26.) sz. Városg azd'ďlkodálsi és Pénzĺigyi Bizotts ágh'atálrozata
(11 igen,0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozzájáru|ttst ad - havonta tĺjrténő tetjes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó' kérelmező: Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér
2.)

A kozteľtilet-használat ideje: 2016. októbe101. -20|6. október 31.

Kozteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz

KözterÍilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 2. szám előtti
kĺjzterületen

Közteľület -hasznáIatnagystĺga: l0 rn2

A közteľület-használat ideje: 2016. novęmber O|. _2OI7.februáľ 28.

Közteľület-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
Kozterĺilet-haszntilathelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 2. szárn előtti

köĺęriiletęn
Kozterület -hasznźiatnagysága: 2 |1ł

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. szeptember 26.

9 48 / f0t6. (IX.2 6.) sz. Vá ros g azdá.Jko dás i és Pénzii gyĺ Bizotts ág határ ozata
(1l igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

cematikni blokkbąn tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-hasznźiati
ho zzáj árulást az alábbi ak szeľint :

Kdzterület-használó. kérelmező: Yalla Shisha Kft.
(székhely: 1081 Budapest, Népszíĺlhźz u. 45.)

A kĺjzterĹilethaszná|atideje: f016. szeptember \2. _2016. szeptembeľ 30.

Közterület-hasznźiat céIja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźl|athelye: Budapest VIII. keriilet' Népszínház u. 45. szám

e|őtti jźtrdán

KĺjzterĹilet-haszntiatnagysága: 2I m"

Felelős: polgármester
Határidő: f016. szeptember f6.
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9 49 12016. (Ix.26.) sz. város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
í!1' isen. 0 nem. 0 ta.ľtózkodás szavazattal)
ľr,,,i",ti,t tí,tru"" ftrtént a szavazás.)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. kozterülęt-használatihozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|źlbbiak.szeľint:

Közterület-használó. kérelmező :

A közterĹilet használat ideje:
Ko zterület -hasznáIat c é|j a:

Kozteriil et -haszntiat hęlye :

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. f9la. fszt.
fr.)
2016. szeptember f6. - 2017 .januáľ 31.
építési munkaterület (építési fęlvonulási teľület
és építési konténer elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. keľület, Bókay János utcai
kivitelezési teľület melletti járďa és a Pľáter utcai

: kivitelezési terĹilęt melľetti jarda és parkolósáv,
valamint a Coľvin sétĺány meg nem épített
területe
1578 ^, (arda) 7 đb .parkolóhely
(parkolóhelyenként l0 m.)

Kö zterül et -hasznáIat nagy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptembeľ 26.

2. tuđomttsul veszi _ teljes díjfizetéssel - PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft.
Budapest VIII. keľület, Bókay János utcai kivitelezési terĹilet melletti jĺĺrda és a Pľáter utcai
kivitelezési terület melletti járda és parkolósáv, valamint a Corvin sétany meg nem épített
kĺĺzterület vonatkozásában építési munkaterület céljából igénybe vett köztertĺlet-
haszná|atát 2016. szeptembeĺ 19. napjátő| - 2016. szeptember 25. napjźig sző|ő
időtartamra.

Felelős: polgármesteľ
Hattniďő: 20I 6. szeptember 26.

3. a kieső parkolási díj ÁFA hrta|máta Budapest VIII. kertĺlet, Práteľ u.47. szám előtti
szakaszon található 7 db paľkolóhely vonatkozásábaĺ (95 munkanap) 374 65f,- Ft-ot
köteles megfizetni a kĺizteľĹi|et-haszná|atről szőlő hatźrozatbarl megjelölt
bankszámlaszámĺa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. szeptembeľ 26.
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9 50 t2016. (Ix.26.) sz. város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág batár ozata
(11 igen, 0 nem,0 taľtózkodź,s szavazattal)
(ľematikai blokkban törĺénĺ a szavazas.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźiatl
hozzájáru|źtst ad - előre egy ĺisszegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Bross Irodaháziizemeltető Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Nap u. 6.)

2016. oktiber 1.0. -2016. oktőber27.
építési munkateľület (homlokzat fe|,(l1ítts)

Budapest VIII. kerület, Nap utca 6. szám előtti
közterület
8m2

9 5| ĺf0 |6. (IX.26.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźry úgy dĺlnt' hogy közterĹilet-haszná|ati

hozzájáru|źlst ad - előre egy összegben tciľténő teljes díjfizetéssel _ az a|źhbiak szeľint:

Kozterület-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt köztertilet-
hasznáIat ideje:
Kö zteľtil et -hasznáLat c éI1 a:

Kö zterül et -hasznáIat he lye :

Kö zterüIet -haszná|atnagy sága :

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 26.

Kö zterület -haszná|ó, kérelmező :

A kérelemben foglalt köZterĹĺlet-haszntiat.
ideje:
K-ö ztenl! et -ba.szná.laÍ- c élj a z

Kö zterül et -hasznźiat hely e :

Kö zterület -hasznźtlat nagy s ága :

Felelős: polgáľmester
Hatźĺiđő: 2016. szeptember 26.

OFI-BAU Kft.
(címe: 1l39 Budapest, Frangepaĺl u. 3.)

2016. októbeľ 05. _2016. október 30.

építési munkaterĹilet
Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 31.

előtti jáľdĺĺn
8m'

g 52 t 20 16. Gx.26.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzii gyi B izo tts ág határ ozata
(l.1 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni bloklrban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság ťrgy dönt, hogy kĺiĺerulet-haszná|ati
hozzájáru|źtst ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbíak szerint:

LNP Társasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

Kĺjztertilet -haszná|ő, kéľelmező :
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A kérelemben foslalt kĺjzteriilet-
használat ideje:
Kö zterü l et-haszná|at c éLi a:

Kö zterület-hasznáIat helve :

Közterület-használat nagysága:

Felelős: polgármester
Hatáľido : 20I 6. szęptembet 26.

2016. október 0|.-2016. október 30.
építési munkaterület (állványozás _ homlokzat
tatarozása)
Budapest VIII. keľület, Nagytemplom u. 4. -
Leonardo da Vinci u. 15/A. közötti közterületen
(35703l6 hĺsz.)
3 m, (árda)

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosihozzájáł'rulás a Budapest YIII. kerület, Szigony utcát
és Baross utcát érintő, 10 kV-os ftildkábel rekonstrukciójához

953/20L6.(IX.26.) sz. Városg azdítkodátsi és Pénzügyi Bizotts ághatálrozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban történt a szavazás'

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺig1ĺi Bizottság úgy dont, hogy tutajdonJsi hozz ájfuúását adja -
az ELMĺJ Há|izati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út

72_74.) megbízása alapján - a GTF Elektľomos Tewező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzéksztlm..

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) źital' készített, Budapest VIII.
keĺtilet, Szigony utca 1-3. szźtm _ Baľoss utcán át - és a Szigony utca 4. szám közötti
nyomvonalon üzemelő közcélú elosztóhálózat, I0 kV-os foldkábel rekonstľukciós kiviteli
teruéhez, a kivitelezés közterületi munkáihoz, az a|ábbí feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás abeĺuházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb

szakható sági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

b. a tulajdonosíhozzájźru|ás az önkormĺínyzati tulajdonú Szigony utca (hľsz.: 35728ĺ46)
j tr daszakasziíra terj ed ki,

c. a beruházőnak a koztltkęze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzźĄáru|ást a
vonatkozó rendelet (I9lI994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építéstigyi lrodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat
maľadéktalanul be kell taľtani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftldben nem maradhat,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontasi helyek (és jĺírda szegélykő) megfelelő minőségben

történő helyreállítĺísźra,me|yre aberuhtnőlkivite|ęző közĺĺsen 5 év garanciát vállal:

. A bontással érintett Szigony utca járđa burkolatát az a|źtbbi ľétegrenddel kell
helyľeállítaní szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolassal:

3 cm vtg. MA-4 öntĺjtt sétźnyaszfalt (teljes szélességben)

15 cm vtg. C8/10-32lF stabl|izá|tűtalap
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15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (mas anyagga| nem

helyettesíthető)

f. jelen tiiiajdonosi hozzĄáĺu|ás csak az eĺgedé|yezĆ, szer-vek, szakhatóságok

előíĺásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 26.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdon.osi hozzájáľulás Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da

Vinci utca Ttimő utca és Üllĺĺ út közłitti szakasz ktizvilágítási há|őzatának
áta|akításához

9 5 4 ĺf016. (Ix.26.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen,0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy tulajdonosi hozzájźlru|asát aď1a a

Corvin g[rodaházKft. (cégjegyzékszám:01 09 |93412; székhely: 1082 Budapest, Futó.utca

47-53. VII. ęm.) megbízása a\apján a GTF Elektromos Teruező Fővállalkozó Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 113l Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta|készíteÍt, a

Ě"aup.'t VIII. keľület, Leonaľdo da Vinci utca - Tömő utca és Üllői ĺt közĺjtti szakasz -
közvi\ágításihźiőzat źtalakitásának kiviteli terveihez, a k<jzterületi munkak elvégzéséhęZ> az

a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájźrúás a beruházót (építtetot) nem mentesíti az építéshez

szĺikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszęrzése alól,

b. a tulajdono si hozzájćrulás a bontási és építési munkálatokkal éľintett Leonardo da

V inc i utca (hrsz. : 3 627 I I 2) j ardaszakas rir a v onatkozlk,

c. a beruhĺĺzónak (építtetőnek) a kozttkęze|őĺ és munkakezdési (buĺkolatbontási)

hozzéĄźy;ü|źst a vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuĺáľosi Polgármesteri

Hivatal Hatósági ÍJgyosztźĺ|y Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az

abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maľad\lat, az összes kibontott és kiemelt

hulladékot el kell szźt|Iitani,

e. a kivitelezést a Coľvin Sétany Pľogram tęrĹiletén kapcsolódó többi kĺĺzvilágítás

átatakítasi terwel ĺisszehangoltan, a Leonardo da Vinci utca (Tĺimő utca _ Ülloi ĺt
között) felújításával egyidejrien vagy azmege|őzően kell végezni, továbbá kötelezi a

kivitelezőt a bontással érintett jáĺdaszakaszok megfelelő minőségrĺ helyreá||ításáĺa,

melyre a beruhźľ:ő lkivite|ezo közĺisen 5 év gaľanc iát v til'a|:

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca jáľda burkolatát az a|źbbi ľétegrenddel

kell helyreállítani szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntott sétźnyaszfalt (a járda teljes szélességében)
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15 cm vtg. C8/10-32iF stabilizáItiftaLap fiárműteľhelés 20 cm)
15 cm vtg. 95% tom. homokos kavicságyazat (más arryagga| nem
helyettesíthető)

f. az engedé|yes koteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a kozteľĺilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárúás csak aZ engedélyezo szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a dontés napjától számitotÍ.2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember f6.

Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. kerĺilet, Víg utca |f-16.
szá m ri in gatlan villamos eneľgia-ellátó fiildkábel |étesítéséhez

955120|6. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a sząvazás.) .

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaru|ását adja a
GTF Elektromos Tewező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám:01 09 692800; székhely: 113i
Budapest, Rokolya u 1-13.) á|ta| készített' a Budapest VIII. kerĺilet, Víg utca 12.16. szárn
alatti ingatlanon épÍilő társashaz villamoseneľgia ellátását szolgáló 1 kV-os ft'ldkábel
kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkęl:

a. jelen tulajdonosi hozzź$áru|ćls a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése a|ő|,

b. a tulajdonosi hozzźljáfulas a munkálatokkal érintett Bérkocsis utca (hĺsz.: 38175)
j ár đaszakaszát a v o natkozik,

c. a beruházónak (építtetőnek) a koziúkezę|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájarulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosáály Épftésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett járdaszakasz megfelelő minőségben történő
he|yreá||ítźlsáľa, melyre aberuháző/kivitelęző ktĺzĺĺsen 5 év garanciźrtváJ'|al:

. A bontással éľintett Béľkocsis utca járda burkolatát az a|źlbbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti ľétegenként 20 -f0 cm átlapolĺĺssal :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntĺjtt aszfalt kopóréteg (a jardateljes szélességében)
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizá|tiúa|ap fármúterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)
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e. az engeđélryes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a kĺizterulet fulajdonosát
írásban értesíteni,

f. ' jelen tulajdonosi hazzájáru|ás csak az engedé|yező szeľ''ek, szaLĺhatőságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a dtintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 20116. szeptembeľ 26.

Napiľend 2.5. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest Vlil. keľüIet, Baueľ Sándor
utca 3-5. számú ingatlan villamosenergia-ellátó Ítildkábel létesÍtéséhez

9 56 /20 ĺ6. (IX.26.) sz. Váľos gazdálkod ási és PénzÍigyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájĺĺrulását adja az
ESZAK-BUDAI Zrt. (cégsegyzékszám:01 10 046206; székhely: l037 Budapest, Kunigunda

- u. 76.) á|ta|tervezett., Buđapest VIII. ke.rtilet' Bauer Sándor 3-5. szźtm alatti irlgatlan villamos
energia ellátását szolgáló 1 kV-os ftjldkábeles csatlakozóvezeték és kcĺzcélú elosztószekĺény
kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźnu|ás a beľuhiŁót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ęk beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájźtrulás a munkálatokkal éľintętt Baueľ Sándor utca (hĺsz.: 35109)
jár đaszakaszát a v onatko zi k,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a koztftkezę|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźtjáru|ást a vonatkozó rendelet (|9ĺ1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
melléklętek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiigyi lrodájától előzetesęn meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett járdaszakasz megfelelrő minőségben történő

helyreállítására, melyre abenlhźzőikivitelező kĺjzösen 5 év garanciźtvźilral:

. A bontassal érintett Bauer Sándor utcajarda burkolatát az aLthbi rétegĺenddel kell
helyľeállítani, szerkezeti rétegenként 2Ü-20 cm átlapolással:

térkő burkolat
f cmvtg.homokágyazat
20 cm vtg. CIZl15-16-F1 betonalap
15 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedéIyes köteles a munkĺík (helyreállítás) elkészült&őI a köZterület tulajdonosát
írásban értesíteni.
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f. jelen tulajdonosi hozzźtjźtrulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásával, a dontés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. szeptember 26.

3. Józsefváľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(írásb eli eĺőterj esztés)

Soós Gyiirgy
Kĺilon tárgya|ásra tesz javaslatot a 3.3-as, illętve a 3.9-es napiľendi pontok tekintetében.
Megadja aszőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A 3.7-es napirendi pontot szeretné kikérni.

Soós Gyiiľgy
Külön ttrgyalásra vonatkozóan további javaslatok nincsenek, így' a 3. blokkban maradt
napirendi pontok együttes vitáját megnyitja, |ezárja. Szavazásra bocsátja az alábbihatźttozati
javaslatokat:

Napirend 3.l. pontja: A Budapest YIil. kerüIet, Ká.Jvária u.21tB szám a|atti, alagsoľ 1.,

f.,3.,4.,6. szám a|atti, ĺiľes, nem lakás céljára szolgálĺí helyiségek egyĺittes elidegenítése
Előterjesztő: Farkas ors - vag1longazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jarul hozzá' a Budapest
3 6083 l 1 lB l I heIytajzi számu,

elide

VIII. kerület, Kálvaria u. 21lB alagsor I. szźm a|atti,
47 m2 alapterületií, üres, utcai bejaľatú' nęm |akźĺs cé|jára

szo|gáIő műhely 3'4{p.009,- Ft vételaľon, veľsenyeztetésí eljárás mellőzésével történő
ngánszemély (ü gyirats zětrn: LHE - 40 4 / I / 20 I 6) részéľe.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő : 20I 6' szeptembet 26.

2.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerület, Ká|vária u. 2|lB alagsor 2. szám a|aÍÍi,
36083lllB12 he|yrajzi számú, 51 m. alapterĹiletiĺ, üres, utcai bejáratú, nem lakás céljáľa
szoIgá|ő műhely 3.610.000,- Ft vételaron, veľsenyeztetési e|járás mellőzésével tĺiľténő
e l i de g eníté s éhe z (IDn agánszemél y (ü gyirats zám : LHE- 40 5 / I / 20 I 6) ré szére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. szeptember 26.

3.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerti|et, Ká|vária u.2IlB alagsor 3. szźlm a|atti,
36083lllB13 helyrajzi sziĺmú, 49 m. alapterületiĺ, üres, utcai bejríľatú, nem lakás céljára
szo|gźiő iroda 3.470.000,- Ft vételáľon' versenyeztetési eljárás mellőzésével tcĺrténő

e1idegenítéséhez(Dmagánszemély(ügyiratszźtm:LHÉ-4O7lIl20I6)részéte.
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Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZĺl'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 26.

4.) a4BDaI5. C/.13.) száre,i:hattrazatáĺak2a.} pontját neĺn mócosí$a és nem járul hozzá a

Budapest VIII. kerület, Kálváľia u. 21lB alagsor 4. szám a|atti, 36083lIlBĺ4 heIyrajzi
számu, 10 m, alapterĹiletű, tires, utcai bejáratú, nem lakás céljáru szo|gtiő ľaktár
740.000,- Ft vételáron' versenyeztetési eljárás mellőzéséveltörténő elidegenítéséhezĺl

Gnagánszemély (iigyiratszám : LHE-40 8 l I lf) | 6) részét e.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 26.

5.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kertilet, KáIvźria u. 2IlB alagsoľ 6. szám alatti,
36083ll.lF,15 he|yrajzi szźtmu, 10 m' alapterületű, tires, utcai bejaľatú, nem lakás céljáľa
szolgáló iroda 650.000,- Ft vételáron, versenyeztetési e|1fuás mellőzésével tĺirténő
e l i de g eníté s éhe z I}n agánszemél y (ü g yi rats zám : LHE - 4 09 l I l 20 | 6) r észer e.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kođásiigazgatőja
Hatáľidő: 20|6. szeptember 26.

Napiľend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jőváhagyźlsa-BudapestVIII.kerület,KoszorúulEl
Előterjesztő.. Farkas ors - vagłongazdáĺkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1 . ) ho zzáj áru| az ingat|an-nyi lvántaľtásban ae helyt ajzi szĺĺmon nyilviíntartott,
természetbenaBudapestVI[.kerület,Koszoľtiu.Grszáma|atti,36m.
alapterületű, 1 szobás, a bérleti szęrződés szerint komfoľt nélkiili, a valóságban és az
értékbecslés alapján komfortos komfoľtfokozatll' |akásra vonatkozó eladási ajánlat

-bérl'ő 

részére tĺĺrténő megkülđéséhez, a vételámak az elkésziĺlt forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-źlbaĺ, azaz 5.050.000,- Ft összegben
tĺjrténő kĺjzlése mellett.

F e le 1ő s : Józsefu líro si Gazdálko d iĺsi Kiĺ zpont Zrt. v agy ongazđéiko dźlsi igazgatőj a
Határidő : 2016. szeptember 26.

2.) felkéĺi a Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szeľinti eladási
aj án|at ki küldé sére, valamint az adásv étę|i szer zo dés me gk öté sére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodĺĺsi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. november l0.
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Napiľend3.3.pontja:tmagánszemélybéľbevételikérelmeaBudapest
VIII. keľület, Hungáľia kľt. 16. szám a|atti, üres, tinkormányzati tulajdonú' nem lakás
céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában
Eĺ ő terj e s ztő : Far kas or s - vagyongazdálko dás i traz gató

A napirend 3.3. pontját kiiliin táľgyalásra kikéľték.

Napirend 3.4. pontja: ED-RICH Bt. bérbevéte|i kérelme a Budapest VIil. kerĺilet,
Szeľdahelyi u. 1'6. szám alatti, iinkoľmányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára
szolgáIó helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáĺkodási igazgató

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hozzó a Buđapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. 16. szám a|att ta|á|hatő,
351'37l0lAl4 bĺsz.-ĺ, 17 m" alapteľĺiletű' földszinti, üres, utcai bejáratú, nem lakás céĽ1áta

szolgáló helyiség' bérbeadásahoz raktározás cé|jára az ED-RICH Bt. által ajánlott

. 17.000,- Ft/hó + AFA béľleti đíj + @zůzemi és külön szolgáltatási díjak osszegen.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember f6.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 16. szám a|atttaltllhatő,35137l0lN4
hľsz.-ú, 17 m. alapterĹiletű, foldszinti, üres, utcai bejáľatú, nern lakás céljára szo|gá|ő

helyiség bérbęadásához raktározás céljáľa az ED-RICH Bt. részéte a számított
19.400,- Ft/hó + Áľa bérleti díj + kt)znzęmi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpoÍItZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 1 6. szeptember 26.

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megktitésére, ameiynek ieitéteie' hogy azonkoľmányzat tuiajđonában áiio nem
lakás céljára szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/z0I3. o/I.20.)
onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezđé,se a|apján 3 havi bérlęti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
ktitel ezettsé gvállalási nyilatkozat a|źńr ását vállalj a a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Határidó 20 I 6. szeptember 26.

Napiľend 3.5. pontja: Javaslat 1007o-ban łinkoľmányzati tulajdonű épiiletekben
kazánházi szerelvények cs eréj éľe
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáĺkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) a Budapest VIII. kerĹilet, or u. 8.; a Budapest VIII. kertilet, Dankó u.34; a Budapest
VIII. kerütet, Dankó u. 16.; a Budapest VIII. kerĹilet, Dankó u. 40.; a Budapest VIII.
kertilet, Magdolna u. 33.; a Budapest VIII. kerület, orczy út 31. és a Budapest VIII.
kerĹilet, józsef u. 17. szám alatti ingatlanok vonatkozásában a,,Budapest VIII. keriileti
tinkormányzati épületekben kazánházi szeľelvények cseréje, kazánok javítása''
ttrgyu, közbeszerzési énékhatárt el nem érő beszerzési eljárást éľvényesnek és

eređménye snek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20I 6. szeptember 26.

2') abeszerzési eljárás nyertesének a benyújtott aján|ata a|apján azUri-Zanyi Gázkészĺilék-
és Klimaszerelő Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, Puszta koz 4. fszt. 5.; cégegyzéksztlm..

01 09 710949; adőszám: Lf93793z-2-4|; szźĺm|aszám: oTP Bank Zrt. 11713005-

20380380-00000000) nyilvánítja az e|fogadott ajánlati áron, azaz 3.832.001 ľt + Ár'e
összegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20t6. szeptembeľ 26.

:

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében
kösse meg a határozat t.) pontja szerinti munkálatok e|végzésére ahatźrozat mellékletét
képezo vállalkozási szerződést az [Jri-Zanyi Gázkészülék- és Klimaszeľelő Kft.-vel a

I I 602 cím (lakóh źzak kaztnfelúj ĺtása) al atti keręt terhére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.,vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. október 3.

Napiľend 3.6. pontja: Javaslat a Budapest VIil. keľület, Dobozi u.IDszám
a|atti la kás bérb eadására
Előterjesztő.. Farkas ors - vaglongazddĺkodási igazgató

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában álló lakások

bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szőIó 1612010. (III.08.) ľendelet

22lC$-thaĺl'25.$-ában,valaminta47.$-ábanfoglaltaka|apján,G
;Ir jogcím nélküli lakashasznáIő tészéľe az á|ta|a lakott, Budapest VIII. keľület,

Dobozi u.lĹl szám a\atti, I,5 szobás, komfortos komfoľtfokozatű, 43,5 m,
alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásához 5 év hatéttozotĺidőľe szólóan,

a csökkentő-növelő tényezők figyelembe vétele nélküli kcĺltségelvű lakbér 2 havi
ö s szegéve l azonos mértékĺĺ őv adékfizetési kĺitelezettséggel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20 I 6. szeptember 26'

2..) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglaltak
aIĄána tulajdonosi nyilatkozat kiadására és a béľleti szęrződés megkötésére.

21



Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 1 5.

3.) amerľryiben a béĺleti szerződés megkötésre kerül, hozzĘźru| allhoz, hogy al|J
lslIellen - végrehajtási szakban - lévő lakáskiürítési

eljárás megszüntetésre kertiljon. Felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t,
hogy a végrehajtási eljárás megszüntetése érdekébęn tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt. Yagyongazdálkodási igazgaÍ"őja
Határido: 2016. november 15.

Napirend 3.7. pontja: Javaslat az ,,LNR-NY/20L6 típusli'' béľlakás pályázat kiíľásáľa
Előterjeszĺő: Farkas ors - vaglongazdólkodási igazgató

A napiľend 3.7. pontját kiiltin tárgyalásra kikérték.

Napirend 3.8..pontja: JavaslaÍ kátyrĺkáľľaI kapcsolatos kárterítési igény elbíľá|ására
Előterjesztő., Acs Péter - vórosüzemeľtetési igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az Uniqa Biztos.ító Zrt. á|tal, az
MGF-681 frsz.-ú gépjármuvet érintő, Budapest VIII' keriilet, Dologház utca 1. szám előtt
2016. április 18. napján tĺĺrtént kareseménnyel kapcsolatban előterjesztett megtérítési
(regressz) igéný a GroupamaGaraĺcĺa Biztosító állásfoglalása alapján elismeri, és a biztosító
á|ta|megá|lapított örľész 13.550,- Ft összegét kifizęti.
A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben azUniqa Biztosító ZrÍ". nyl|atkozik
arról, hogy a meglérítési (ľegressz) igény megťrzetésével egyidejűleg lemond minden további
i gényéról az onkorm tny zaÍta| szemben.

Felelős: polgármester
}Jatźtridó : 20 | 6. szeptembet 26.

Napiľend 3.9. pontja: Javaslat ,,Kivitelezési vállalkozási szerződés keľetében a Vas utca
14. szám a|atti önkormányzati helyiség felújítása'' tárgyŰt közbeszeľzési eljárás
megindítására
Előterjesztő: Farkns ors - vagłongazddlkoddsi igazgató

A napiľend 3.9. pontját kültin táľgyalásra kikéľték.

Soĺis György
Megá|Iapitja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tatózkodás szavazatta| a Bizottság az a|tlbbi
határ o zatokat el fo sadt a :
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Napirend 3.1'. pontja: A Budapest VIII. keľĺilet, Kálvária u.}ÍtB szám alaffi, alagsor 1.,

f.,3.,4.,6. szám alatti, iiľes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyiittes elidegenÍtése

Eĺ őt erj e sztő : Farkns or s - v agyongazdáIko dás i igazgató

9 57 ĺ f0 1.6. (Ix.26.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen,0 nerrr,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Kźilvfuia v 21.lB alagsor 1. sztlm alatti,

36083/IlBll heIyrajzi számu, 47 m2 alapterületű, ĺires, utcai bejáľatú, nem lakás céljára

szolgáló műhely 3.440.000,- Ft vételáron' versenyeztęÍési elj,árás mellőzésével torténő

elidegenítéséheĚlmagźnszemély(ügyiratszttm:LHE-404/1/20|6)ľészére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: Ż016. szeptember 26.

2.) nem járul hozzá a Budapest VIII. keľtilet, Ká|vária u, fIlB alagsoľ 2. szttm a|atÍi,

3608311lB12 he|yrajzi számí, 5I m, alapterüleffi, üľes, utcai bejaĺatú, nem lakás céljára

szolgáló műhely 3.610.000,- Ft vételáron' vęľsenyeztetési eljárás mellőzésével toľténő

elidegenítéséhepnagánszemély(ügyiratszám:LHE-405lI/20I6)részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpoúZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20 I 6. szeptember 26.

3.) nem jaľul hozzá a Budapest VIII. kerÍ.ilet, Kálvária u. fIlB alagsoľ 3. sztlm a|atti,

36083lIlB13 he|yrĄzi számu, 49 m, alapterĹiletű' tires, utcai bejáľatú, nem lakás céljára

szolgáló iroda 3.470.000,- Ft vételáron' versenyeztetési eljárás mellőzésével torténő

elidegenítéséheilmagánszemély(ügyiratszźm:LHE-407l1,l20|6)ľészéľe.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkođási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|6. szeptember 26.

4.) a48312015.(v.13.)szĺímúhatźrozatźnak20.)pontjátnemmódosídaésnemjĺĺrulhozzáa
Budapest VIII. kerület, Kálvária u. fIlB alagsor 4. szám a|atti, 36083/|lB14 helyrajzi
számú, 10 m2 alapterÍiletű, üres, utcai bejáratú, nem lakás céljára szo|gáiő raktát^

740.000,- Ft vételáľon, versenyeztetési eljárás mellőzésével ttiľténő elidegenítéséheill
Fn agźnszemély (ü gyiĺats zám: LHE- 40 8 l I l f0 I 6) r észér e.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt'vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő : f01 6. szeptembet 26.

5.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerĹilet, KáIvźľra u. 21lB alagsor 6. szźlm a|aÍti,

36083lIlB15 he|yrajzi szttmu,10 m2 alapteriiletű, üľes, utcai bejaľatri, nem takrĺs céljríra

szoIgá|ő iroda 650.000,- Ft vétęláron, versenyeztetési eljárás mellőzésével tĺirténő

elidegenítéséheilr magánszemély (tigyirat szám: LHE-409 l 1 1201 6) tészére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2016. szeptember 26.
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Napirend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jóváhagyása _ Budapest VIII. keriilet, Koszoľú u.(El
Eĺőterjesztő. Farkas ors - vagyongazddĺkadósi igazgató

9 58 lfl t6. (IX.26.) sz. Váľos gazdá lko dási és Pénzii gyi B izotts ág határozata
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás')

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1.) hozzájźlru| az
természetben
alaptertiletű,
értékbecsIés

yrajzi számon nyilvántartott,
Dszám alattl,36 mfa Budapest VIII. keľtilet, Koszoľrĺ

1 szobás, a béľleti szerzođés szeľint
alapján komfortos komfortfok ozatil

komfort nélkiili. a valóságban és az
lakásra vonatkozó eladási aián\at

FérIo Észére torténő megküldéséhez, a vételárnak az e|készult forgalmi
ártékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-ában, azaz 5.050.000,- Ft összegben

töľténő kĺizlése mellett.
-

Felelős: Józsefuáľosi cu)aamodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 26.

2) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t ahatározat ĺ'ipontja szerinti eladási

aj źnlat kiktildésére, val amint az adásv ételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. november 10.

Napirend 3.4. pontja: ED-RICH Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület,
Szerdahelyi u. 16. szálm a|atti, tinkoľmányzati tulajdonú, Íiľes, nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség vonatkozásában
Eĺőterj es ziő : Farĺras or s - vagłongazĺÍáĺkoĺžási igaz gaió

9 59 ĺ f01 6. (Ix.26.) sz. Váro s g azdá|ko dźls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÔrtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem jdrul houd a Budapest VIII. kerĹilet, Szerdahelyi u. 16. szćĺĺrl a|att talá|hatő,

35137l0/N4 hĺsz.-ú, 17 m, alapterĺiletÍĺ, füldszinti, iiľes, utcai bejĺíĺatu, nem lakás cé|jára

szolgáló hetyiség bérbeadásahoz raktározás cé|jára az ED-RICH Bt. által ajánlott
17.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti đíj + koruzemi és kĺilĺjn szolgáltatasi díjak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataridő: 2016. szeptember 26.
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2) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. 16. számalatttalálható, 35137l0lN4
hrsz.-ú, 17 m2 alapterĹiletii, fÓldszinti, üľes, utcai bejáratú, nem |akás cé|jára szolgáIő
helyiség bérbeadásához raktározás céljáľa az ED-RICH Bt. részétę a számított
19.4c0,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + kĺ}züzemi és kĹilĺin szclgáltatási cíja'k összegen.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. szeptember 26.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti
szęrzőđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (V'.I.20.)

önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo
óvadék megílzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kote l ę zetts é gvál l al ás i ny i l atko zat aláír ás źĺ v źtl.|alj a a l eend ő b éľl ő .

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20| 6. szeptember 26.

Napĺrend 3.5. pontja: Javaslat 1007o;ban iinkoľmányzati tutajdon.rĺ épüIetekben
kazánházi szerelvény ek cs eľéj ére
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodósi igazgató

9 60 l f016. (Ix. 26.) sz. Vá ľos gazdáIko d ás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0.neľn, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet, or u. 8.; a Budapest VIII. keriilet, Dankó u.34.; a Budapest
VIII. keriilet, Dankó u. 16.; a Budapest VIII. keľület, DaÍlkó u. 40.; a Budapest VIII.
keľĺ'ilet, Magdolna u. 33.; a Budapest VIII. keľĹilet, orczy út 31. és a Budapest VIII.
kerĺilet' József v 47 . szám a|atti ingatlanok vonatkozásźlban a,,Budapest VIII. keľiileti
önkormányzati épůiletekben kazánhńzí szerelvények cseréje, kazánok javítása''
tárgyu, kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érő beszerzési eljarást érvényesnek és

eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 26.

2.) abeszerzésl eljĺírás nyertesének a benyújtott ajźniata a|apjźn azlJri-Zanyi Gázkészülék-
és Klimaszerelő Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, Puszüa koz 4. fszt.5.; cégsegyzékszárl..

01 09 71'0949; ađőszźlm 12937932-2.4|; szźm|aszźtm oTP Bank Zrt. 11713005-

20380380-00000000) nyilvánítja az e|fogadott ajrĺnlati árorl, azaz 3.832.001 Ft + ÁFA
összegen.

Felelős: Józsefvĺĺrosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptembeľ 26.
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3.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy az onkormányzat nevében
kĺjsse meg a határozat 1.) pontja szerinti munkálatok elvégzéséľe ahatátozat mellékletét
képező vá||a|kozási szetzódést az Uri-Zanyi GázkészĹilék- és Klimaszerelő Kft.-vel a

I I 602 cím (lakóhá zak kazánfelúj ítása) alatti keret teľhére.

Felelős : Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZrÍ., vagyongazdálko đási igazgatőja
Határidő: 20|6. októbeľ 3.

^ 
960/201,6. (lx.26.) sz. VPts határozat mellékletét a jeigyzőkiinyv 1. sz. mel|éklete

tartalmazza.

Napirend3.6.pontja:JavaslataBudapestvIII.kerület,Doboziu.lDszám
alatti lakás béľbeadásáľa
Előterjesztő' Fąrkas ors - vaglongazdólkndósi igazgató

g61lf016.(lx.26.) sz. Váľosg azdá|kodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

-?

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| a Buđapest Józsefvárosi onkormźnyzat t]rlajdonában álló lakások
bérbeadásiínak feltételeiľol' valamint a lakbér mértékéľől sŻő|ő 1612010. (III.08.) ľendelęt
22lC$-ában,25.$-ában,valaminta47.$-ábanfogla1takalapjan,E

-.jogcím 

nélküli lakáshaszná|ő részére az á|ta|a lakott, Budapest VIII. keľrilet,
Dobozi u.ĺlIl szám a|atÍi. l,5 szobás, komfortos komfortfokozatú, 43,5 ml
alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásához 5 évhatározott időre sző|őan,
a csökkentő-ncĺvelő tényezők figyelembe vétele nélküli költségelvű lakbér 2 havi
ö s sze gével az ono S mértékű őv ađékfizetési kĺjtelezettségge l.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdtllkodásiigazgatőja
Hataridő : 20 I 6. szeptember 26.

2.) felkéri a Jőzsefuźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglaltak
alapjtn a tulajdonosi nyilatkozat kiadására és a bérleti szerződés megkötéséľe.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazđźikođási igazgatôja
Hatźĺrido: 201 6. november l 5'

3.)amermyibenabéľletiszerzőďésmegkötésrekertil,hozzájáru|aIthoz,hogyaE

- 

és(lIellen - végrehajtási szakban - lévő lakáskiüľítési
eljáľás megszüntetésre kerüljön. Felkéľi a Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t,
hogy a végrehajtási eljárás megszüntetése éľdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatátidő : 20l' 6. november l 5.
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Napiľend 3.8..pontja: Javaslat kátyúkáľľal kapcsolatos kártérítési igény elbÍľálására
El ő t e rj e s zt ő .. A c s P é te r -,,l ár ostize me ĺ t e t ĺź s i i gaz gat ó

9 62 lf016, (Ix.26.) sz. Vá rosgazdálko d ási és Pénzii gyi Bizotts ág batár ozata
(l1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Tematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoťtság úgy dönt, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. áItaI, az
MGF-681 frsz.-ú gépjármiĺvet érintő, Budapest VIII. kerĹilet, Dologház utca 1..szám elott
2016. ápľilis l8. napján történt káreseménnyel kapcsolatban előteľjesztett megtérítési
(regressz) igényt a Groupama Garancia Biĺosító állásfoglalása alapján elismeri, és a biztosító
á|tal megá|lapított ĺjnľész l 3. 5 5 0,- Ft összegét kiťlzeti.
A kifizetés feltétele olyan egyezség megkotése, amelyben azUniqa Biĺosító Zĺ. nyl|atkozlk
arról, hogy a megtérítési (regressz) igény megfizetésével egyidejűleg lemond minden további
i gényéről az onkoľm ány zatta| szemben.

Felelős: polgármester
tlatáridő: 2016. szeptember f6. .-

Napirend3.3.pontja:tmagánszeméIybéľbevételikérelmeaBudapest
vilI. keľület, Hungária krt. 16. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célj á ľa szo lgálĺi helyiségek v onatkozás ában
Előterjesztő.. Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgatő

Soĺós György
A napirend' vitźlját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiĺĺnyában a vitát |ezáĺja. Szavazźsra
bocsátj a az alábbi hatát ozati javaslatot :

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄźlru| a Budapest VIII. kerĹilet, Hungĺĺria krt. 16. számalatti,38865/IlN43 hľsz.-ú
(I3,933,- Ft/hó + Áľa.1, és a 38865 lllN44 hrsz.-ú (|4.867,- Ft/hó + Áľe.;, cĺsszesen 22
m' alapterĺiletii, ĺires, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ft)ldszinti, nem lakás
cé|jára szo|gáIő helyiségek együttesen történő béľbeadásához 

-

magánszemély (HB-388/2016) részére ra|<tźtozás cé|jára, összesen
28.800,- Ft/hó bérleti díj + AFA + kozüzemi és kĹilön szolgáltatási díjak cĺsszegen.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt. vagyongazdźikođási igazgatőja
Hatfuiđő : 20 I 6. szeptember 26.

2..) felkéri a Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatźrozat 1.) pontja szeľinti béľleti
szerzoďés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20t3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet |7. $ (4) bekezdése alapjan közjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyĹ|atkozat a|áírását, valamint a rendelet i4. $ (2) bekezdése szerint
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helyiségenként 3-3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő
bérlő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási K.özpont-Zrt.vagyongazdálk.odási lgazgatőja
Hatĺáridő: f0I6. november 30.

Soós György
Megállapítja' hogy 2 igen,9 nem, 0 tartóZkodás szavazattal a Bizottság a határozati javaslatot

elutasította.

g63/2016.(Ix.26.) sz. Yárosg azdáilkodálsi és Pénzĺigyi Bizotts álghatározata
(2 igen,9 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi haÍźttozati javaslatot

nem fogadja el:

I.) hozzájáľul a Budapest VIII. kerüĺet, Hungária lcrt. ]6. szám alatti, 38865/]/A/43 hrsz.-ú
(l3.g33,- Ft/hó +-ÁFAs, és a 38865/l/A/44 hrsz'.ú (]4.s67,- Ft/hó + Ár,ł1, összesen22
m, alapterületű, üres, onkormányzati tuĺajdonú, utcai bejáratú, foldsziryi, nem lakás
céljóra szolgáló helyiségek együttesen torténő bérbeadósához {
magánszemély (HB-388/20] 6) részére ľaktározás céljára, c)sszesen

28.800,- Ft/hó bérĺeti díj + AFA + kĺjzüzemi és ktiĺan.szolgáItatási dĺjak összegen.

2.) feĺkéri a Józseflárosi Gazdáĺkodási Kozpant Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkbtésére, amelynekfettéteĺe, hogl az onkormányzat tulajdonábąn álló nem

lakás céljóra szolgáló helyiségek bérbeadĺźsónak feltételeiről szóIó 35/20I3, (VI.20.)

onkormányzatt rendeĺet 17. $ (4) bekezděse aĺapján kazjegyző előĺt egyoldalú
kötelezettsłźgváIlaIási nyiĺatkozat aláírását, valamint a rendelet ]4- s Q) bekezdése
szerint helyiségenként 3-3 havi błźrleti díjnak megfeĺelő óvadék megfizetését vállalja a
leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 26.

Napirend 3.7. pontja: Javaslat az ,,LNR-NYĺ2016 típusú'' béľIakás páůyázat kiíľásáľa
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkoddsi igazgató

Soós Gyłiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
TaIźn ez a\egźitalánosabb bérlakás pá|ytzat, amit eddig kiírtak, hisz pusztán 55 évesnek kell
lenni, ezen felül semmilyen specifikus fe|téte|hez nincs kcitve. Viszont azt vette észte, hogy a
kiírás szerint olyanok is páIyazhatnak, akiknek van lakásuk, csak vállalják, hogy a költcizésig
azt e|adjźk. Nem teljesen biĺos berľre, hogy azonkormányzat cé|jai kĺizcĺtt ennek szerepelnie
kellene.
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Soĺís Gyöľgy
Válaszadásľa megadja

Dľ. Hoľváth Tamás
A páIyázati kiírásban
Tehát Jakabfy Tamás
eleve kizárt.

a szőt a I ő zsefv áro s i Gazdálkodási Ko zp ont Zrt. div iziőv ezętőj ének.

úgy szerepel, hogy a lakással nem rendelkęzők részére kerül kiíĺásra.
képviselo felvetése, miszerint lakással rendelkezők is indulhatnak, ez

Soós Gytirgy
Megadja a szőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Iđézi apá|yázati felhívás I. részét:

''I. A pályázaton részt vehet:

1. akik a páIyázat benyrijtásakor az 55 ' évtiket
és

2. rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
részesülnek

betöltötték,

vagy rendszeres nyugdíj ellátásban

Valamint:

1. ... (a szöveg nagy részét kihagłja) illetve vá||a|ja, hogy lakóingatlana tulajdonjogát a

bérleti szerződés megkötéséi g átruházza.,,

Tehát van neki lakóingatlana, csak azt el fogsaadni.

Soós Gyiiľgy
Yźiaszaďásia megadja aszőtaJőzsefvtĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. divíziővezetőjének.

Dľ. Hoľváth Tamás
Az onkormźnyzat lakásrendelete ad aľra lehetőséget,

tulajdonjogával rendelkezik, de a megadott hataridőn

-"g tuđ f.l"l''i a pźiyźnati feltételeknek. Így valósul
nem rendelkezők részére keľül kiírásra a pźiyázat.

amennyiben valaki lakóingatlan
elidegeníti, abban az esetben is
az, hogy összességében lakással

hogy
belül
meg

Soós Gyłirgy
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nyilváń érblemszeriĺen, ha eladja, akkor nem rendelkezik lakással, viszont ľendelkezni fog

egy bőröndnyi pénzzel. Továbbra sem gondolja azt,hogy ebben az esetben a lakhatási cél

eńyire támogatandó lenne. Az rendben van, hogy a rendelet ezt megengedi, de most végső

soron egy pá|yázatot íľ ki az onkormźnyzat, ami úgymond erősen opcionális, azaz|ehetnek

szigorúbbak, mint a rendelet. Ennélfogva javasolja töľölni a megfelelő részt a kiírásból, tehát

akinek a pźiyźuat beadásának időpontjában lakóingatlan tulajdona van) az ne indulhasson

ezen apályázaton.
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Soós Gyłirgy
Válaszadásra megadja a szőt aĺőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. divíziővezetőjének.

Dľ' Horváth Tarnás
Befogadja a módosító javaslatot.

Soós Gyłiľgy
Rendben, tehát törlésľe kertĺl a pćl|yázati kiírásból az ađott paSsZuS. 

,l.oväbbi 
kérdés,

hozzźĺsző|ás nincs' avitát\ezáqa. Szavazásrá bocsátja az a|ábbĺhattlrozatijavaslatot.

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság.rigy dönt' hogy

1.) 2016. október 3. - 2016. november 2.kozottpá|yázaÍoÍ. ír ki, a pá|yázat benyújtásakoľ 55.

életévüket betöltött, lakásseil nem rendelkezok részére, a határozat mellékletét képező
PáIyfľzati Felhívásban és a PáIyázati jelentkezési lapban meghatarozott tarÍa|ommal. A
pá|yázatra kiírt lakásokra a tulajdonos onkormányzat - felújítási kötelezettséggel,
előbéľIeti jog biztosittsáva|, költségelvrĺ bérlęti díj előírása mellett, óvadékfizetési

kotelezettséggel - 1 év hataľozott időre szóló bérlętí szetzőđést kcĺt a nyertes ptůyázőval',

az a|ábbíakban fęlsoľoltak szerint és megnevezett 5 darab bérlakásra.
_=

1. Budapest VIII. keľ., Baross u. 126. A ép. ťoldszint3 ' 1 szoba 30,40 m, komfortos

2. Budapest VIII. ker., Dugonics u. 14. |ł'.ép.f . ęm.f9. 1,5 szoba 35,10 m2 komfortos

3. Budapest VIII. ker.' Kőiis u. 11. A ép' fđldszínt3. 1 szoba 39,20 m2 komfortos

4. Budapest VIII. ker., Lovassy L. u. 6. A ép. ftldszint 5/B. 1 szoba 40,78 m2 komfortos

5.BudapestVIII.ker.,Magdolnau.5l Aep foldszintT. 1,5szoba 42,53mr komfortos

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő 20 I 6. szeptember 26.

2) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpoĺt Ztt.-t a pá|yázat kiírásáľa és arrnak

lebonyolítására.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZĺt.. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0I6. szeptember 26.

3.) hozzájźru|, hogy a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. abftźtl.ati határidőt indokolt
esetben egy alkalommal meghoss zabbítsa.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatfuiđő: 20I 6. szeptember 26.

4.) hozzájárul,hogy a pá|yázatiJelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 1.000,- Ft +ÁFA
a Józsefu arosi Gazdálkodĺási Közpo nt Zrt. bevételét képezze.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyofigazdálkodási igazgatőja

Hattriďó : 20 I 6. szeptembet 26.
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Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alttbbihatározatot

elfogadta:

964l2016. (IX.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(t1 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) 20L6. oktiber 3. -201,6. november 2.kozottpáIyázatot ír ki, a pá'|yźtzat benyújtásakor 55.

életévüket betöltött, lakással nem rendelkezok részére, a hatźtrozat mellékletét képező

Pá|yázatí Felhívásban és a Pá|yźlzatíjelentkezési lapban meghatározott taľtalommal. A
páIyázatra kiírt lakásokra a fulajdonos onkormĺĺnyzat - fe|ujítási kötelezettséggel,

élőberleti jog biĺosításźtva|, költségelvű bérleti díj előírása mellett, óvadékfizetési

kötelezettséggel -.1 év hataľozott idoľe szóló bérleti szerződést köt a nyertes páIytnőval,

az aLábbiakban felsoroltak szerint és megnevezett 5 darab bérlakásra.

1. Budapest VIII. ker., Baross u. 126. A ép. folds zint3. l szoba 30,40 m2 komfortos

2. Budapest VIII. ker., Dugonics u. 14. [t''ép'f. ęm.29. l,5 szoba 35,10 m2 komfortos

3. Budapest VIIL ker., Kőľis u. 1 1. A ep. 6ldszinť:. 1 szoba 39,fO m2 korlfortos
4' Budapest VIil. ker., Lovassy L. u. 6. A ép. földszint 5/B. 1 szoba 40J8 m2 komfortos

5. Budapest VIII. ker., Magdolnau. 51. A ep. ffildszint 7. 1,5 szoba 42,53 mz komfortos

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. szeptember 26.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kođási Kozpont Zrt.-t a pályázat kiírásáľa és annak

lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodrísi KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f}I 6. szeptember 26.

3.) hozzéĄźlru|, hogy aJőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt. abítćllati határidőt indokolt

esetben egy alkalommal meghosszabbítsa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2016. szeptember 26.

4.) hozzájźru|, hogy apá|yźzatiJelentkezési Lap ellenértékeként beťĺzetett 1.000,- Ft +ÁFA
a I ő zsefv źĺo si Gazdálko đás i Kĺizp ont Zrt. bevételét képezze.

Felęlős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hataridő: 2016. szeptember 26.

A g64/f016. (tx.26.) sz. VPB határozat mellékletét a jegzőkiinyv 2. sz. melléklete

tartalmazza.

A Bizottság ĺétszáma - Komóssy Ákos megérkezésével - l2 főľe változott.
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Napirend 3.9. pontja: Javaslat,,Kivitelezési
1,4. szám alatti önkormányzati helyiség
megindítására
EIőt erj e s ztő : Farkns or s - v aglongazdálko dás i

Soós Gyiirgy
olvasási szünetet rendel el.

vállalkozási szeľződés keľetében a Vas utca
felrijítása'' tárgyri kiizbeszeľzési eljárás

igazgató

olvasási szünet

Soós Gyöľgy
Napirend v íttLj at megnyitj a. Me gadj a a szől' Gondo s Juditnak.

Gondos Judit
Sajnálja, hogy most kaptak Ínegezt az anyagot, mert sokkal teľjedelrnesebbnek kellenę lennie.

Bí;ik benne, hogy kapnak válaszokat, ugyanis óriási számokat láthatnak egy-egy helyiség

felújítási kcittségéként-feltüntetve, viszont semmilyen melléklet nincs csatolva, amelyből a

költségek téte|ešen, részletes leÍrással megismerhetők lennének. Kéľdése, hogy a 8,9, 6, 49

. mitlió forintos helyiség felújítások milyen tételes költségvetéssel készültęk. Feltételezi, hogy

ezek az áĺakúgy keruliek megállapításra, hogy elkészült egy felĺ;ĺtasi felmérés, valamint egy

rész1ętes kö1tségvetés, amelynek örtilt volna, ha az előteľjesztés mellékleteként csatolták

volna.

Soós Gyłiľgy
Megadja a szőt Farkas orsnek.

Farkas Oľs
olyannyiľa késztilt ilyen jellegű költségvetés, hogy a Bizottság előtt már járt is a tervezés

kérdéskĺjre' A Galéľia Projekt keretében, az cisszes érintett helyiség esetében a tęrvező

komplett, kiviteli szinttĺ tervdokumentációt készített, amely a|apján javaslatot tett egy

ź,łazit1an kĺiltségvetésre. Leírta, hogy mely tételeket kívánja megvalósítani az elkészített

kiviteli tervek ďapjan. Véleménye szeľint a koľábbiakhoz képest jóval részletesebb

đokumentáció áii renđeikezésĺiiae.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Kiemeti a 49 milt|iős Vas utca 14-et, amelynek négyzetméteľenkénti felújítása 200.000 foľint.

Ez tu1ajdonképpen egy újjáépítésnek az ára. Szintén hiányolja a részletes költségvetést, mert

így nehezen tuäna igeĺrne| szavazĺi. Nem tudja elképzelni, hogy mićrt van szüksigük ilycn

né gy zetméter áru felúj ításľa brírho l.

Soós Gyłiľgy
Megadj a a szőt Vĺjĺös Tamásnak.

Vtiriis Tamás
Kérdése, hogy amennyiben már járt a kérdés a BizoÍtsćtg előtt valamilyen foľmában, akkoľ

miért nem tud most is itt járni. Van páľ előterjesáés hetenként, visszaemlékezni igy e\ég
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nehézkes, nyugodtan csatolhatták volna az a|<kori anyagot a mostani előterjesĺéshez. Nem
éľti, hogy ha most készült el a kĺĺltségbecslés, a teruezo megtervezi a felújítási munkálatokat,
és o az, aki nagyjából, a szükséges műszaki megoldásokĺa javaslatot tesz. Ez egy đo|og, az
árajáĺ|at pedig egy nrásik, amit a rnegvalósulásrrál ad az onkormányzat. Ez nern abból derüi
ki, hogy van ęgy műszaki tartalom, és annak mi az ára, hanem abból, hogy az adott
munkafolyamatok mennyibe kerülnek. Nem aZ számit, hogy összességében hány
négyzetmétert kell burkolni, mennyi, és milyen csovet kell lęcsęrélni. A tęrvező azt Íervezi
meg egyébként, amit a megrendelő kér tóIe, ezután nézik meg aZ árajánlatot. Amennyiben
részletesen ki van do|gozva, akkor nem látja akadá|ytlÍ" annak, hogy mién nem lett csatolva.

Farkas oľs
Véleménye szerint felľeétés tortént, a számokat 2015-ben fogadta el a konkĺét helyiségekre
vonatkozóan a Képviselő-testĺilet. Tehát azt, hogy az adott helyiségre vonatkozóan mekkora
összeget fordít az onkormźnyzat a helyiség felújítására, aď a221lf015.(X.ff) számú KT
döntésben fogadta el a Képviselő{esttilet. Ennek megfelelően a JGK Zrt. |efo|ytatott egy
eljárást annak vonatkozásában' hogy az elfogadott összegek keretein beltil mi az a muszaki
tartalom, ami megvalósítható. Készült egy részletes, kiviteli terv szintii tervdokumentáció,
amely pontosan meghat-átozza, hogy mely munkanemeket kell elvégezni a hel'yiségeknél,
hogy azok kulturáltan helyreállításra kerüljenek, és ezen összegek keretein belül kertil most
lefolytatásm egy közbeszerzési eljárás. Aú,hogy melyik helyiség esetében pontosan mekkora
|esz a végösszeg, éńelemszetuen az eljárás lefolytatását kovetően fogiák tudni megmondani,
amelynek eľedményét szintén a Bizottság elé fogják tárni. Ekkor pontosan fogja látni a
Bizottság, hogy mely helyiség esetében, pontosan mlly.en tételezéssel kerülnek felújításra.
Jelenleg nincs kibontott költségvetés, azt maga a pá|yáző fogja megadni. A JGK Zĺt. kivitęlri
tervdokumentáci óval ręndelkezik. amelvet mai d b eára z a kiv itę|ező.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Hélisz Gycirgynek.

Hélisz Gyiiľgy
A 2-es szám,ű mellékletben, a7. oldalon a 19. pontban szerepelnek az értékelési pontsziímok
1 -től 1 0-ig. A késedelmi kĺjtbérnél a napi mérték 0,50Á és 2%o közott van. Javaso|ja a 0 ,5%o-ot

|oÁ-ra emelni.

Soĺós György
Megadj a a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Az e|járással kapcsolatban lenne kérdése. Mi indokolja azt, hogy helyszíni kézbesítéssel
kaptfü meg az előteľjesĺést, és azonnal meg kell indítani az e|járźst? Mi az ahattltidő, amiről
lemaĺadnak, amennyiben a mai napon nem indítjfü e| aze|jáĺást? Erre vonatkozóan nem talált
információt az előterjesztésben. Amennyiben dokumentációs, illetve előkészítettséggel
kapcsolatos hiányosságok vannak, akkor nem érti' hogy miért nem lehet jovő héten, vagy azt
követően elindítani az eljárźst. Nem látja okát a sürgősségnek.

Soĺĺs Gyłirgy
Megadja a szőtFarkas orsnek.
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Farkas oľs
Ahogy az az e|őteĺjesztésből is kidertil, a szerződések2016. decembeľ 3l-ig, hatrĺrozott időľe
keľĹilnének megkötésre. A páIyazat elszámolásának határideje 20|6. december 3I.
Ertelemszeru-en a Hivatalnak is kellő iđőt kęll hagyni arľa, hogy az eLszámolást normálisan
meg tuđja csinálni, ezért a kivitelezés határidejét december 1-re lőtték be. A kivitelezés idejét
f,rgyelembe véve sajnos szükséges a mai napon dontést hoznia a Bizottságnak.

Sorís Gyłiľgy
Megadja a szőt Vcĺrös Tarnásnäk'

Vöriis Tamás
olyan megoldás nem létezik, amikor egy Bizottságnak pont azon a napon kell dĺĺntést hoznia.
Ilyen eset sz<jkőévente fordulhat elő, jelen esetet nem tartja ilyen fontosságúnak. Az előbb két
külonböző dologľól beszéltek: egyrészt az'hogy a Képviselő-testtilet a költségvetésben forrást
biztosít egy beruházásra, é's azt elkĺiltjníti, aZ nem ugyanazt jelenti, minthogy belement
bármiféle mtĺszaki tartalom szükségességének eldöntésébe, abba, hogy ez mennyibe fog
kertilni. Ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy biztosítja ľá az ađott. forrást, nyilván
valamilyen becslés a|apján. Ezuttn, a második körben, amikoľ a beszerzési eljĺĺľás kiíľásra
kerül, akkor megnézik azt, hogy milyen műszaki megoldások szükségesek, amelyek
szerepelnek a kiíľásban, és milyen funkcióra, tehát miért szükségesek, miért indokoltak, miért
aZ a műszaki megoldás kerül alka|mazásta. Bármirę ki lehet ími beszerzést, vagy
kozbeszerzést, de az a kérdés, hogy mi indokolt. Ezt már többször eljátszottźk., ezęk a
kérdések nem őrárőI őrźtra vźůtoznak. Véleménye szeńnt ez az előterjesztés teljesen
alkalmatlan arra,hogy a Bizottság megtárgya|ja' nem fogja támogatni. Hozzák vissza a jcivő
heti ülésre, kiegészítve a Bizottság által kért adatokkal, indoklással, dokumentációval,
fenyképekkel, és ebben az esetben a Bizottság el fogja tudni bírálni. Javasolja, hogy az
előterjesztő vonja vissza az eloterjesztést'

Soós György
Megadja a szőtFarkas orsnek.

Farkas Ors
Készségget adjak át a Bizottságnak a komplett tervdokumentációt. Az onkoľmźnyzatilletékes
szervei a tervezésbe bevonásra kerültek, aFőépitészi Iroda konkľétan részt vett atervezésben.
Nem látja akadáIyźú annak, hogy a Bizottság részére is átadják a komplett kiviteli terveket.
Ezt egy külsős tervező állította össze. Az osszegek kialakításának is megvannak az okai, nem
kívan belemenni abba' hogy a mrĺemlékvédelemből kifolyólag milyen tcibbletköltségek
jelentkeztek. A Bizottságnak szíve joga saját be|źtttsa szerint dönteni. Az idő szfüéľe való
tekintettel javasolja, hogy a mai napon szülessen a kéľdésben döntés.

Soós György
Szavazásra bocsátja Vörös Tamiĺs képviselő ügyrendi javasIatát a napirend 3.9. pontjának
elnapolásara és a Bizottság źt|taI kért adatokkal, indoklással, dokumentációval kiegészített
előteľjesztés ismételt benyujtására a soron kĺĺvetkező ĺilésre.

Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem, 0 tartőzkodźs szavazatta| a Bizottság az ugyrendi
indítványt elfogadta.
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g 65 l 20L6. (IX.26.) sZ. váľo s gazdálko dási és P énzĺi gyi Bizotts ág hatźr ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkod,ás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcnt, hogy elfogadja ĺ/öľös Tamás tigyľendi

indítvanýát a napirend 3.9. pontjának elnapolására és a Bizottság által kéľt adatokkal,

indoklással' dokumentációval kiegészített előterjesztés ismétęlt benyújtására a soron

kcjvetkező ülésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyofigazdálkodási ígazgatőja

Hataridő: f016. október 5.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt Gondos Juditnak.

Gondos Judit
Véleménye szerint egy bizottsági tag sem komplett tervdokumentációt kér, csak szeretnének

egy viszonylag részletes kĺiltségvetést látni, ęgy-ęgy helyiségről pár oldalt. Azérthadd' nézzék

mát meg,hogy több 10 milliót mire költęnek. Ebbęn semmi rosszindulat nincs.
-ż

Soós Gyiiľgy
Zźlrtu|éstrendel el.

4. Zźlrt iilés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(ír asb eli e lő terj e s zté s)

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat,,Vá|lalkozásiszerződés keľetében Józsefváľos kaľácsonyi

felđíszítése és díszkivilágítása,, tárgyÍl kiizbeszerzési eljáľás, eľedményének
ZART ULESmegállapítására

Előierjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gązdálkodási Ug,,osztáĺy vezetője

A napirend tdrgyallźsa zárt iilés keretében tijrtént az Mön. 46.s (2) bekezděse értelmében. A
iapirend tárgyalltsa sorón elhangzottakat és a meghozott 9ő6/2016. (IX.26.) sz WB

hatdrozatot a zltrt ťilésről kěsziłlt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 4.f. pontja: Javaslat fakáľľal kapcsolatos kártéľítési ĺgények elbÍrálásáľa

Eĺ&eĘesztő: Ács Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. .városüzemeltetési
igazgatója ZART ULES

A napirenď tdrgyallÍsa zlűrt iilés keretében történt az Mijn. 46.s @ bekezdése értelmében. A
iapirend tdrgyallÍsa sordn elhangzottakat és a meghozott 967/2016. (IX.26.) sz. WB

hatdrozatot a zúrt íilésrdl késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

4l



Napiľend 4.3. pontja: Javaslat tit darab, ktizszolgáIati célra kijetött lakás béľbeadására a
Budapest Főváros VIII. kerület Jĺízsefvárosi Polgármesteľi Hivatal dolgozói ľészére
Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefvárosi Gazdóĺkodási Kozpont Zrt' vagyongazddlkodósi
igazgatója ZART ULES

A napirend tlirgyallísa zlźrt iilés lĺeretében ttjrtćnt az Miin. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tlírgyalĺźsa sorĺin ellĺangzottakat és a meglĺozott 968/2016. (IX.26.) sz. WB

Itatdrozatot a ztirt iilésrőI késztilt jegyzőkt)nyv tartalmazza.

Soós Gyłirgy
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kéĺdések feltételére. Ezek hitnyában a

bizottsági ülést 13 őra 42 perckor bezárja, megköszöni a részvételt. TźĄékoztatja a
megjelenteket, hogy a Bizottság következő ülése 20i6. október 5-én, 13 órakor lesz.

K. m. f.

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzagyi
Bizottság 2016. szeptember f6-ain|ésén elhangzottakat hitelesen tanúsítją: *.,-.-.'-,

( ^ l! l? . '. ť ir! iid ľ,lti...;.łt..''

J ooL,.o-- '''g--e'P- , .;;r" * '.) .,,

Bodnár Gabriella ..i.. .ď.'n'ą É i
Szervezési és Képviselői lroda vezetójei p.:'l:i ś. ĺ7tś

\.ł. . *'ĺ...;;_.- 

. 69,-jf

A j egy zőkonyvet ké szítették:

}-Á,t a,&,,ĺ,,0ď-
Deákné LőtiĺczMárta

Szeľvezési és

A iegyzőkiinw mellékletei:

- 1. sz. melléklet / a 960/20]6. (IX.26') sz. VPB határozat melĺéklete
-f. sz. melléklet ĺ a 964/2016. (IX.26.) sz. VPB határozat melĺéklete

Pálka Dóra
Képviselői Iroda ügyintézői

Bizottsás alelnökd

A')



1. sz. melléklet
a 960/2016. (1X.26.) sz.

VP B határoząt melléklete
Y ł,tvĺl't<ozÁ s l sznnzlo És

BudapestFőváros VIII. kerĺi|etJózsefvárosi onkormányzat (székhely: l082 Budapest Baross u. 63-
67. adőszźm: 15735115-f-42,torzsszám: 735115, bankszám|aszám: l0403387-00028570-00000000,
statisztikai szám: l57357|5-8411_321-01) nevében c|jáľó Józsefvárosi GazdáIkodási Központ
Zártkőrűen Miikt'dő ReszvényĹánsaság (székhely: l082 Budapest Baross u. 6.3-61. adószam:
z529z499-2-4f,cégegyzékszám:0l-I0-048457,bankszÁm|aszÁm: bankszám|aszáma:K&HBankZrt.
10403387-00028859-00000006) képviseletében eljríró dr. Pesti Ivett igazgatóság e|nökc, mint
Megľendelő)

másrésnő| az

|Jri_Zanyi Gázkésziilék- és i(íľaszerelő Korlátolt Felelősségĺi Társaság
(székhely: l038 Budapest, Pusztaköz 4.fszt.S.,Cégsegyzékszám:0| 09 7|0949, Adósám: 12937932-
24|., szźlm|aszáma: oTP Bank Nyrt. l 1713005-z0380380-00000000) képviseletében e|járó Uri
Zsigmond tigyvezetö, mint VállalkozőkozotÍ. Megrendelő által lefolýatott közbeszerzési értékhatárt el

nem érő beszęrzési eljáľás eľedményeként, az alábbi fe|tét'elekkel:

EIőzmények
A Budapest Főváros VIII. kerÜtet Józsefuárosi onkoľmányzat.nevében és megbízłsábóI eljáró
Józsefuaĺosi Gazdálkodrĺsi Központ Zĺt., mint Megrendelő a ,,Budapest VIII. keriileti önkormĺźnyzati
é.piiletekben kauźnfutzí sxerelvények cseréje, kazánok javí|dsa" táĺgyában az e7őz,etes sámítások
szerinti becsült éĺté|ae való tekintettel a Józsefuárosi onkormányzat Közbeszerzésj és Bęszerzési
Szabáiyzatárći sző|ó 22ĺ20|6' (tr.04.) számt képviselő-testĺileti határozat IX. része alapján
közbęsznrrśsi értékhaĺfut el nem érő,besz-erz'ési e|jaľást folytatott |e. Az aján|atok értékelését követően
Megrendelö az e|járźs nyertesének aÝ afia'kozat nyilvánítotĺa.

Felek a fentiękĺe tękintęttę| Felek az a|ttbbi tewezési szęrződést kötik.

1. Á iogviszonv iogi keretei

A Megrende\ő tájékońat1a a Vállalkozót, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfulĺrosi
onkormrányzat 100%-os tulajdonábarr ál|ó táľsaságaként jár e|.

2. AszerződéstÁrwaz

A Budapest VIII. kerĺilet, József u. 47.,aBudapest VIII. kerĺile! Őr u. 8., a Budapest VIII. keriilet,
Dankó u. ió., a BudapesÍ Ýlĺii. keľĺiieq Danko u. 34., A Buđapest VIíI. kerüie! Dankó u. 40., a

1 BudapestVIII. kerület Magdolnau.33. ésaBudapestVIII. keríilet, orczytlt.31.száma|atti|00%.
I ban önkormźnyzatituląidonú épĺiletekben kazánházi szerelvények cseréje, kazźnok javítźsa.
.i

:

3. . VáIlalkozĺsi díi
:

Á megieltilt munka szabadáras.

nettó összeg:
AFA összege:
Osszesen:

3.832.001,- Fr
1.034.640,- Fr
4.866.641,- Fr

ązp" bruttő nég1míIlÍĹnyolcszázhatvanhatezer.hatszáunegyĺ,enegy forint.

4. HatárÍdők:

Akivite|ezes tervezeff kezdési időpontja: 2016. október 03.

A kivitelęzes befejezési haÍ.łrideje: a szsrződéskcitéstöl szímított 60 naptĺíri nap. Megľendelő
előte$esítést elfogad.

oí,



Yá.||a|koző a végteljesítésrő| írásban értesíti a Megrende|őt, és kitĺĺzik - I0 napon be|ĺil - az átadás-
źLtvéte| időpontját'

5. Fizetési feltételek

Megrendelő előleget nęm ťlzet.

A szÄmIa benyújtásanak feltétele a határídőre történő' valaminta Polgári Torvénykönyvriĺ| szóló
2013. évĹV. tÓrvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:123 szęrinti teljesítés' amelyet a Megrende|ő mĺĺszaki
ellenőre teljesítési igazolásban igazo|.

Megrendelő az ęI|enszo|gá|tatás összegének kifizetését teljesítési igazolás alapján a számÍa
kézhęméte|étkövętőęn 30 napon belül, banki átutalással te|jesíti a Vállalkozó banksámlaszámára.

Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat t082 Bp.
' Baľoss u.63-67.

Szźm|ázásí cím: VIII. keriilet Józsefoárosi onkormányzat I082 Bp. Baross u. 63-61.

6. Kancsolattartás:

Felek kijelentik, hogy a szBrződés teljesítésében folyamatosan egyiittműködnek, a felmerülő
problémákró l egymríst haladéktalanu l értesítik.

Megrendelő képviselöje: Kántor Imre I084 Budapest Vlll.keríilet, Német u.l7-I9. Te|:2991-
000/1?7

Yá||a|koznképviselője:UriZsigmond l038BudapestIII.kęrĺiletPusztakoz4.Tę|:06-30-9l45l0I

7 . A Szeľződést bÍztosĺtó mellékkłitelezettség(ek)

Yá||atkom késedôhi kötbér ťĺzetésérę köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést. A köbéľmértéke akivitelezés befejezésének hataridejétől sámított, minden késędelmes
nap után, napi l0.000,-Ft me|y avégszám|a összegéböI kerül lęvonásra.

8. Eeyebek

8 ' 1 . Kĺjzteriilet hasznźiatl hozzÁjźru|ás bęszerzése Y á||a|kom feladata.

8.2. Az építésí naplő vezntése a vonatkozo jogszabźiyi előínísoknak megfelelően töľténik, és azt a
Yá||a|kozn köteles állandóan a munkahelyen tartani, melyet a Megrendelő e||enőriz.

8.3. A balesetvédelmi és tűzvédelmi előínások betaľtásráľól VáIIaIkozo köteles sondoskodni.

8.4. Jelręn szerződést felek kizáĺőlrag ínísban módosíthatják.

8'5. A munkavégzés során okomtt károkért Vállalkozo teles körű felelősséget váIlal.

8.6. Válla|kozo fudomásul veszi' hory amennyiben a Vállalkozó adataiban vźitozÁs követkęzik be.
arról haladéktalanul tźĺjékońafii k<jteles a Megrendelöt.

8.7. A Yźl|a|kozn kijelenti' hogy a nemzeti varyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. t<irvény 3. s (i)
bekezdés 1. pont b) a|pontja alapj źn át|áthatő szervezetnek minősül. Ezt atény1a Megrendelőnek
átadoü cégkivonattal igazo|1a- Válla|ją hogy a szerrÄdéstartama alatt a fulajdonosi szęrkezętén
nem változtat olyan módon, amely alapján ĺnáĺ nęm minősĺil átlátható szeľvezetrek T,udomasul
veszi, amennyiben a tulajdonosi szc'rkezetében történt vátltszás miatt, vagy eryéb okbót már nem
minösüI źltlráÍhato szeľvezetnek, a Megrendelö ajelen szeľződést azollnalihatźilya| felmondhatja.

8.8. Felek megállapodnak abban, hory amennyiben a szerződés bĺírmely pontja kógens jogszabályba
ütközne, vaĐ a beszerzśsi elałłs kötelezö éľvényű dokumentumélnak tarta|mával ellentétes
Ienne, akkor a szelződés fentieket sértő rendelkezese helyebe - minden további jogcselekmény,
íry kĺilönösen a szcrzÄdés módosíĺása nélkül _ a megsértett kote\ező érvényu jogszabályi
rendelkezés vagy beszcĺzesi dokumentumi ľendelkezes keriil. Fentieket kell megfele|ően
alkalmazni alĺkor is, ha valamely kógens jogszabá|y akként rendelkezik, hory valamely

2. C.:;
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ľendelkezése a szerződés része (vagy a szęrződésben sz<ĺvegszeríien szerepe!ĺlic iĺł''li) ł:s al'l

szövegszeríielr a sz-erződés nem tartalmazza (az adoĺt rendelkezés a szerződés l.ós::ći i:.il;':;li...'

8.9. Fe|ek a szerzódés te|jesítése során keletkezęttvitáikat közvet|en targyalások sorźĺl [-<í:'.;iriii: l.ltli
rendezni. A Felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos VitáS iitJ.(lJsl]i.:

tisztÁzása nem jár eredménnye|, űgy apertárgy szęrint iIletékes bírósághoz fordu|nak'

8.10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.rende|kezéseít, a lremzeti vagyoiłľJi i;:.:.-'i.,',
torvény és a - beszerzés tárgya szerint _ vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadok.

8.ll. Felek rögzítik, hory.Vállalkozó tudomásul vęszi és hozzź!árul személyes adatai (ner,e. ł:

szerzpdés megnevezése, típusą tÁ,gyą értéke, időtartamą és esetleges módosulasuk) közćr.iľl'ii
adatkénttöńénő nyi|vánossí téte|éhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános keze|éséhez.,

Ję|en szerzódés 3 oldalon 5 erymassa| egezó péIdányban készÜlt, melyet a ľjęlc.iĺ cit.liv::.;iltk'

értelmeztek, és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváharyólag írtźtk alá.

J e|en szerző dés az a| áír ásán ak napj án l ép hatá l yba.

Aszerz-odés.részétképezikaVállalkozóajrínlataés azAján|attéte|ifelhívás'Felekmegá||apocĺnaI< Il.lĺ':.',

a felsorolt dokumęntumok kĺilon fizikai csatolás néIküI is jelen szeľződés męll|ékl,eĹél' kćp';;ii;'

Budapest, 20l6. október ......

Megrendelő * \;lÍileĺ!łoľ-ú

a Budapest Főváros VIII. keriilet Uri-Zanyi Y-.Í.ĺ

Józsęfuáľosi onkormanyzat nęvében és képviseli: Uri Zsigniond.
képviseletében eljráró ugyvezntő

Józsefuárosi GazdálkodásíI6zpont Zrt.
képviseli: dľ. Pesti Ivett

igazgatősäg elnöke

Fedezet: ................ dátum: Budapest 201ó.

Pénzüryileg ellenf eryzem :

Paĺis Gyu!áné
gazdaságívezető

a3.



2. sz. melléklet

,;;,,ľi%:"ĺI;?ĺ;ł,:i"
y ĺl-y ĺzdľĺ nnluĺvĺs

A Budapest Józsefvárosi onkoľIl.lányzaI,lllint Kiíró megbízásából a .lóHefvarosi Gazdálkodási Kozpont
Zrt.) mint bonyolító - a Buda1le'sĺ ,Iózsef,fi1.osi onkormányzaĺ VárosgazdáIkodasi és Pénzügyi BizoĹtság

9ó4/20] 6. (IX'26 ) számú hĺĺtároza,ĺa alapján - az 55. éviikct betiilttitt, Iakással nem ľendelkezők ľószéľc,

a jelen pátyäzatí felhívás 1. szánrú mellékletében felsorolt 5 db bérlakás bérbeadásara ,,LNR-NY/2016.
tÍpusli'' nvÍlt pályázátot ír ki.

I. ApáIyázatonrésztvchet:

1 . akik a pá|yźĺat benyújtásak or az 55 . évĹĺket betöltötték,

és
2. renđszeres jöveđelemmel rendelkeznek, vagy rendszeres nyugđíj ellátásban részesii]nek

Valamint:

1. aki saját magą illetve a vele együtt költĺjző hozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogával vagy

haszonéIvezeti jogával nem rendelkezik, va1y haszonélvezeti jogával ľendelkezik, de annak
haśzná|atálnan onnĺtáján lĺívül ał<adĺílyoztĺtva van. Ha a lakast jövcdclcmszqző ciloka

. hasznosítják, akkor azt beköltozhetőnek kell tekinteni'
2. akinek a lakóhelye szerint illetékes önkormanyzatnál nincs helyi adótartozása,

3. aki albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, és

4. aki apá|yázztĹhirdetményben külon jelĺjlt és felsorolt munkálatok e|végrr,sétvállalrja,

il.ry
r A lakásokaĹ az onkormányzat 1,O évig nem idegeníti el.

e A megpźiyázható Iakások felújítasra szorulnak, esetenként hianyoznak a berendezési taľgyak. A
pá|yázónak vallalnia kell a lakas felújításáq rendeltetésszeriĺ állapotba hozatalát bérbeszámítási

igény nélkül.
o A lakás felújítaséra abérbeadő a birtokbaadas időpontjátó| szämítva 1 évet biztosít és a határidő

IejártatkÔvetőenafelújíĹáselvégzésétellenőľzi.
. A kcĺzművekre vonatkoző (víz, gáz, vL\Iarry) fbluJÍtasi munkáiatokat nyertes páiyiu,i a haťáiyos

előírrások szerint köteles elvégeznl, illetve elvégeztetni. Az elektromos hálózat cserejét az érvényben

Iévő tíĺzvedelmi és érintésvédelmi szabvány előírásainak megfelelően) az arÍa feljogosított

szakemberre|végezheti el. A lakáson belüIi fogyasztói gánĺezetékés berendezések felújítĺása, illetve
cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gőz, Miĺszaki Biztonsági Szabáńyz'at) e!őíťasainak megfelelően

végeztethető e|.

r A pá|yazatta| érintett lakasok bérleti díja minden évben a Képviselő-testiĺIet döntésében foglaltak

szerint vźůtozik A lakbéľfizetésen tul a bérlő köteles megÍizetni a köztizemi díjakat (szemétszáIlíüĺs,

villany, fiités, víz-csatoma, gaz stb.) is.
o Aĺnennyiben a lakashoz erkély/loggia is taľtozik, űgy az erkély/loggia alapterĺiletéĺek az 50%-a utźn

is kell bérleti díjat fizefui.
o Amennyiben a pźlyőző, va1y avele egyÍitt kĺjltöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazo|,

a szĹiletendő gyeľmeket a költözők szamánál figyelembe kell venni.

o 2 évenbeltil érvényesen újabb ptiyázatotnem adhat be az az I-III. helyre rangsoľolt ptiyźző, a|ł:

. azá|ta|aközölt tényt,vagy adat valódisźryźńazutóbb benyujtottigazo|źsokkal nem bizonýtja,



a kéľt igazolásokat a megadott határidoben nem csatolja be'
a p á|y ázattő| az eredményhirdetés u tán v isszalép,
a bérleti szeĺzódést hataľidőben nem köti meg,
a bérleii szerzóđés rnegkötését követően bérlőkérlt nem tesz eleget a páIyźlzatbarl vtil|a|t felú.iítási

kötelezettségének,
a szerző dését fel mondj a.

Nem vehet részt a pálYázaton:

aki, vagy a veIe eg).utt költöző a páIyázat benyújtására megállapított határidőtől számított:

a) 5 éven belül térítés ellenében szüntette me1 az ĺinkormányzaÍi |akásra szóló bérleti
jogviszonyát, vagy azt magánf'oĺgalomban kevesebb szobaszámű, vagy alacsonyabb
komfoľtfokozatú lakásra cseréIte,

b) 5 éven belül onkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és en.jogeľos
bírósági ítélet megállapította,

c) 10 éven beliil az onkormányzattólvásárolt lakását eladta,
d) önkormányzatibérlakását az tnkormányzattő| 3 éven betüI vásárolta meg.

aki, vagy a vele egytitt koltöző önkormĺĺnyzati |akás bérlője, bérlőtarsa, vagy azt jogcím néIkül

használja. 
:

A pálvázó fudämásul veszi és a ielentkezési lap _ 1. számrĺ mellélĺIet - aláíľásáva| elfoeadia.

hosy:

. . 
a.) az aján|atÍevő az ajánlattételi határidő Lejźrtáig módosíthatja Yagy visszavonha$a ajćn|atźt, az

ajanlattételi hataridő \ejártftkövetően azonban a bepyťrjtott aján|atnem módosítható,

b.) * aján|attéte|i kötöttség az ajźn|attételi hataridó lejartanak napjával kezdődik,

c.) a versenyeztetési eljaras visszavonása esetén, amennyiben a dokumentációt azajérúattevó eIlenérték

fejében kapta meg, a Kiíró kcĺteles az ę||enéĺtéket visszafizetni,ha az ajanlattevő a dokumęntációt

visszaadja,

d.) a dokumentáció ellenértékét a Kiíró a c.) pontban meghatározott eseten kíviil semmilyen más

esetben nem fizeti vissza,

e.) a Kiíró a befizetett ajánlati bŁtosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének

megáiiapítása esetéĺ; iiieĹve _ az ajźniatok eibÍľáiĺását kövętöen - a nęm nyeřats ajaĺiiaitev-ők ĺészére

a kozléstőI számíntt 15 munkanapon beliil visszafizeti,

f.) a Kiíľó az ajáĺúatibiĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve,baavisszĺaťlzetésihattndőt elmulasája,

g.)aKiíľónemfizetivisszaanyeľtestůta|beťlzptettajáĺĺatibiztosítékot,haaszerzĺídésmegkötésére
a nyertesnek felróható vagy érdekkörében felmerĺilt okból hiúsul meg.

V. MegDáIyázható lakások száma:

- a páLyőľ;fft, leďeliebb iĺsszesen 3 lakás bśrbevételére. a soľrend meqieltilésével nylijthatnak be

páĺyánatot.

a

a

a

IIL

IV.

*2'I
ĺ/

1.. a pőiyázatot a felhívasban megjelölttől eltérő módon (elektľonikus úton) kézbesíteĺték,



3.

/1t.

5.

2. az ajtn|atĹevő az ajźtiatÍételi határidőn túl nytljtotta be ajanlatát, vagy az ajźn|aÍ' az aján|attéte|i

hataľidőn tlrl érkezik be'

azt olyarl ajtnlatrevő nyújtotia be, ďĺi az onkormaĺlyzatĹa| szembeni korábbi ťlzetésiköielezeitségéí

(helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

apáIyázatot nem a Kiíró által jóvahagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal

nyrijtotta be,

az Ątnlattevőnek a páIyźzati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem' vagy nem aZ

előírásnak megfelelően csatoltą ideér|ve, ha azajźn|aÍtevő nem csatolta anól szóló nyilatkozatát, hogy

nincs k<iztartozísa, (adó, vám, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az ái|atńáztartás más

alrendszereivel szemben fennálló firntési kĺitelezettsége),

az ajánlat nem felel meg a pá|yázati dokunrentációban meghatározott feltételeknek, vagy az

aj ánlattevő nem tett a pá|yázati dokumentációban foglaltaknak megfelelo ajánlatot,

az ajźnlattevő valótlan adatot közölt,

az ajáĺůattevő a hianypótlási felliívásban foglaItaknak a rendelkezéséľe alló hataľidőn belĺĺl nem vagy

6.

7.

-8.
nem teljes k<lräen tett elefiet,

9. ha apá,'Lyázók azL. pontban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg,

].0. ha a páůyázőktegkésőbb a hiánypótlási felhívásban megha tärozotthatáridőig nem csatolják a

jelentkezési lap metIé a szĺikséges igazolásokat, melyek a következők:

a) apáÍyazati feltételek megismeréséľől szóló nyilatkozat (elentkezési Iap I' számti melléklet),

b) a-megpźIyázott lakás helyreźů|ítási kötelezettségére tett ny1|atkozat (ielent.ĺrezési lap 2. szdmtj

melléklet),
c) étettársi kapcsolatra vonatkozó nýlatkozat ( elentkezés i lap 3' számil melléHet),

cI) a pá|yázćl. ill"w" a vele egyiĺtt koltoző közeli llozzáÍaĺozők beköltözhető lakóingatlan. 
tulijdonjogőłőL, vagy haszonéIvezeti jogáról szóló nyilatkozat (elentlrezési lap 4-5. szómú

melléHet),
apőlyáző ktilön nyilatkozata (elentkezési lap 6, szómú mellélrJet)

peiyaző és egyiitt költöző családtagok szemétyi okmínyainak (személyi igazolvány, lakcímkártya)

másolata
g) páIyazó lakhelye szerint iltetékes önkormányzatiól helyi adótartozásró| szó|ő igazollá,s eľedetĺ

példánya'
h) ipziyazó és a vele egyĺitt költĺjző közeli hoz.z.źĺtzťtozőjrínak a páiyázat benyujtását megelőzó 3 havi

nettĺí j iivedelmére vonatkozó igazolás eľedetÍ példánya'
t) apzny:ázóés a vele egyĺittlakó/egyĹĺttköltöző személyek kozötti rokoni kapcsolat igazoLásáĺaszolgát|ő- 

okiľatokat (sziłIeté.si aľqlalńnyvi ki.vonąt, hazassctgi anyalúnyvi kivonat) másolatban'

7) jövedelem' vagy nyugdijról sző|ó igazoLźs eľedeti péIđánya'
-k) -igazolx 

arrót, ńogy a pő,|yáző családja (gyermeke és családją unokája és'családja) Józsefuárosban. 
el elewitelszcrűei-(rolrnni lcapcsolat igazolasára szolgóló okirątok másolata, Ialrcím|uźrtya vągl d

Budapest Fővóros Kormónýtvatala VIII. Kenileti Hivataĺa által kiadott igazolas mósolata),

/) amerrnyib en a pőiytnó megviíltozott munkaképességű, a megváltozott munkaképesség (testi. 
togyatéuosság, vägy maradandó szellemi, iĺletve egészsésőlrosodás) igazolása(szakoľvosi igazolás

eľedetĺ példánya).

ą
Í)



1 1. ha a pźlyźlzők a jelentkezési lapot, vagy a nyilatkozatokat nem írják alá, illetve szĺikség esetén

(siket, vak, stb.) azćrađékot a tanúk nem íľják alá.
12. ha az együttköltozők sztrna a hatályos rendeletben meghatźlrozottak szerint a lakásigény méľtékó{,

illetve a lakas befogadóképességét meghaladná
13. ha apályázatotapźúyźa:ati felhívásban meghatározott,pźt|ytnati hatáľidő lejárta után nyújtotta be.

14. ha a pályázatot olyan pályaző nyújtotta be' aki az önkormányzatta| szemben fęnnálló fizetési
kcjtelezettségét nem teljesítette (helyi adó, bérleti díj stb.),

15. ha apá|yázóĺpáIyéaőva| együtt köttözők külĺĺn-kĹilön nyrÍjtjak bepá|yźzatukat,

VII. A Kiíró éruénvtelenné nvilvánĺtia a versenyeztetési eliárást. ha

a.) azösszefeĺhetetlenségiszabályokatmegsétették,vagy
b.) valamelyik ajanlattevo az e|járás tisztaságtlt vagy a többi ajánlattevő éĺdekeit súlyosan sértő

cselekményt követett el.

A versenyeztetési etjarás során összeferhętetlenséget kell megĺíllapítani, ha a versenyeztetési eljaĺás

bonyolításában vag-y az ajźn|atok elbíľálásában olyaĺr szemé|y, szeĺvezetvagy aĺrnak képviselője vesz részt,

aki maga is ajánlattevő,vagy
a.) annak közeli hozzátaĺtoznja (Ptk': 8:1. $ (1) bek. 1. pont

b.) aľrnak munkaviszony, illetve köztisz|viselői jogviszony ďapjan felettese vagy ďkalmazottja,
c.) más szerződéses jogviszony keretében foglalkozlatĄavagy foglďkoztatottja,

VIII. A Kiíró eľedménvtelenné nvilvánÍtia a veľsenveztetési eliáľást. ha

a.). nem nyújtottak be érvényes péiytnatot,
b.) a benyújtott pá|yázatokegýke sem felelt megapźiyázati kiírásban foglalt feltételeknek,
c.) a Kiíró eredménytelermek nyilvanítja.

Áz eľedménytelen eljáľás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonĺigyleti eljáľásľóI.
A Kiíľó jogosult az eLjárást, annak bármely szakaszźlban indokolás néIkül visszavonni, és eľről
hirdetményt kifü ggeszteni.

A pálvázat kiíľásának időpontia: 2016. októbeľ 3.

A lakások meetekĺntése: A pa|yazć..k a lakĺísokat a mellékęlt táłb|áaatban meghatarozott

időpontokban tekinthetik meg.

Benvúitásának helve: Józsefuáľosi Gazdrálkodasi Központ Zrt. Lakásgazdźllkodasi
Iľodájan

@udapest VIIL, Or u. 8., TeI: 314-10-98, 313-84-28)

A p áily áaat zárt b orítékban.
személyesen nvúitható be: hétfôn: 13.30-iő1 18.00 óľáig;

szerdón: 08'00-tőI l2.00 óníigés 13.00.tól 16.30 órĺĺig;
pénteken: 08.00-től 11.30 óľĺĺig.

BenvrÍitásának hatáľideie: 2016. november 2. (szeľda) 16.00 óľa

A pályázat bontásának ideie: 2016. november 3. (csĺĺtiiľttik) 13:00 óľa

Á pálYázat bontásának helye: Józsefuĺáĺosi Gazdalkodási Kozpont Zrt. Lakásgazđálkodási
Iroda (Budapest VIII., Or u. 8.)

4-'
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A pátyázati an1'ag (pályazatt felĺéĺelekeĺ ĺarĺalmązó ĺójĺźiozĺaĺó, jelentkłzési l9r és mellěkleĹei) a

Józsefváľosi Gazdátkodási Központ Zrt. Házipénztálrában @udapesĺ VIII., or u. 8., Flázipénzĺtil.

nyiĺvaíariási rendje: héĺfőn: 13.30-tőĺ i7.00 óľáig; szerdón: a\.aa-iől I2.00 oróig és I3.00-ĺól I5.30 ĺiĺ.tii,q.

pénĺeken.' 08.00-tőĺ Il.30 óráig) vásárolható..fre1, és Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Lrt.
Łakásgazdálkodási lrodáján (iudapesĺ VIII., or u- 8., az ügłíéIfogadás rendje: hétJőn: ]3'30-ĺőI ]8.00

órátg; szerdón: 08.00-től I 2.00 óráig és I 3.00-tóI 16.30 óróig; pénteken: 08.00-ĺől I l ' 30 óráig) vehető át.

Á. ieleirtkezési lap és dokumentáció áľa: 1.000,-Ft + Ára,lat

(A pá|yáłzó annyi jelentkezési lapot és dokumentáĺciőt köteles megvásárolni, ahány lakásra páIyázni

kíván. Egy pátllyázó maximum 3 lakásra pályázhzt.)

a bonvolĺto ai ellen n bel

}ri''áłnvpőt]rá$i fe|hívást (ígazolás, itletve lemaradt alőírúsok pőtlása\ ad |<|. Äbiőlnvľ'őt|ąs te|iesítése nem

eľedménvezheti a ná|y:ĺzat m ĺóĺlosífását!

Megajántott béľleti dÍj (min. 1 hó - max. 12 hó)

1 - 3 hónap:
4 - 6 hónap
6 hónapnál több

Páůyáző havi nettĺĺ jiivedelme

a) apátyánő egyedül koltöżése esetén . : . ''...

b) a pőlyánó csďádja (gyermeke és családja, unokája és csďádja) Józsefuárosban

él életvitelszeríieĺ.

c) a pőJyázó megv źůtozoÍtmunkaképességÍĺ (testi fogyatékoss ággaL, v agy

maradandó szellemi, illetve egészségkáĺosodássď él).

ŕibb fettétel teliesülése esetén a pontokat össze keII adni.

1 pont

I pont

2 pont

65.000 _ 80.000,- Ft kozĺitt:
80.001- 100.000,- Ft kozött:
100.00ĺ..- Ft felett:

I pont
3 pont
5 nont

"'iĺ /í



X. A pálvázatok felbontása és éľtékelése:

1.) Azď1ánIatok felbontását és értékelésétjegyzőkönyv felvételévcl a Lebonyolító végzi.

z.) Az ajánlatokat tartalmaző zfut borítékokat a Irbonyolitó a páńyázati dokumentációban megjelöIt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok 1ělbontásánál a [,ebonyolítón kívtil megbízott jogi képviselőjének
is jelen kell lenĺie, továbbá jelen lehetnek az aýrllaÍtevők, valamint az altaluk írásban meghatďmazott
személyek.

3.) Nem tiltható meg, hogy a páiyánati ajánlatok felbontásakor ismertessék:

a.) apáLyázó nevét,

b.) a lakóhelyét.

4.) A pá|yázati ajánlatok felbontasáról és ismęľtetéséľől jegyzokönyvet kell készíteni. A jegyzőkiinyvet -
amennyiben a bontáson az ajźnlattevők jelen varmak - az ajźnlat(evók közüt Í.elkért személyek
hitelesítik.

5.) A Lebonyolító a pźůyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult

megvizsgálni az ajárrlattevők alkalmasságéÍ a szerződés teljesítésére, és ennek soľĺfur a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőľizheti.

6.) Apá|yazati ajĺĺnlatok elbírálasa soľán a Kiíró írásban felvilágosítast kéľhet apáLyézati Eźĺflattevł|tiĺlaz
ajanlatban fogtaltak pontosítiísa érdekében. A Kiíró a felvilagosítrás kéréséről és aĺmak tartalmáľól
haladéktalanul íľásban értesítí a tobbi pěl|yénati ajánlattevőt is.

7.) A Kiíró a páiyázati dokumentácíóban meghatáĺozott értékelési szempontok a|ap1án áIlapítja meg a

pát|yá,zat eĺedményét és rangsorolja a páÄyázati ajánlatokat. A' pá|yźnat nyertese az, aki a páiyázati
dokumentációban rogzitett feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján
a legiobb ajánlatot tette.

A páůy ázat elbíľálásával kapcsolatban jogoľvoslatnak helye nincs!

XI. A pálvázat eľedménvhiľdetésének időpontia:

Apáiyázateređményét tegkésőbb 2017.február 1. (szerda) napjáig ki kellhirdetni.
Az eibírai:ĺsi hauíń<iot a iebonyoiító egy aiiĺďommď meghosszabbínaga. az új eibírĺíirísi haüłľiđőrói, iiietve
annak fiiggvényében az ajěn|ati kötöttség időtartamanak meghosszabbitźsźlrő| a Józsetvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. kĺiteles apályázatkiírásával azonos módon, hirdetĺnénybentáĄékoztatnlapályáz;őkat.

A páiyázat eredményét a Józsefvĺ{rosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a.. Polgáľmesteľĺ Hĺvatal
hirdetőtáb|ájáĺn, vďamint Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. és az onkormányzat inteľnetes

honlapján köteles a bonyolító legalább 10 munkanapľa kiftiggeszteni.

XII. A pályáżat nveľtese:

A legtł'bb pontot e|érő páiyánő.
A Kiíró határozatálban megnevezi apá|yźaatnyertese mellett azt a sorľendben következő pá|yázótis, akivel

anyertes visszalépése'vagy kiesésę eseténmegkĺĺti abéľleti szeruódést. ABonyolító azazonos pontszámmal

rendelkező páIyazőkköziil a nyertest és a masodik helyre soroltpźlyázót sorsolás ÍltjánvőJasztja ki. A sorsolás

nyilvrános, aztkaĄegyzőjelenlétébeą apźilyźzati eljaĺís lebonyolítójaaJtal ĺjsszehívott, legďább háromtagú

sorsolási bizottság fo|1Ąatja le, amelpől szóló, koĄegyzői okiratba foglalt jegyzőkoĺyvet az eredmény

megállapítasára vonatkozó előterjesztéshezmellékelĺi kell. A sorsoliáson báĺki részt vehet.
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A soľsolás meetartásának időnontiát - a''íenŹyŕĎez szijlíságes - Bonvolító a Í,ályázat meEhirdctósćvcl
azonos módon' hirdetmény útián kiizli!

A soľsolás helye:
Józsefuárosi GazdáIkodási KozpontZrÍ..I-akásgazdá|kodási lroda (Budapest VIII., or u. 8.).

Amermyiben a bérlőként kiválasztott személy - ideértve a sorrendben kĺjvetkező pályózót ľ - a bérbeadóval

valótlan ađatot közolt, a bérleti szerzóđés megkötésére vonatkozó jogosultságát elveszíti.

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fenntartja a jogát arra, hogy:

az azoÍIos pontszámot e|éĺt. pźiyázók koztil a nyeľtes, és a második helyre soľolt pályázót soĺsolás

útján válassza ki,
a nyertes pátyaző visszalépése esetén' a soronköveÍkező pá|yazőva| kcjss<jn bérlęti szerzodést,

a pői|y ázati eIj áľást eredrrrérrytelęĺlttęk lly ilv ánítsa,

a páiy ázati felhívást visszavonj a

XIII. Á pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

1 év hatarozott időre szóló bérleti szerződéssel, a lakiás komfotfoko zatźnakmegfelelő, csĺjkkęntő és novelo

tényezoknélküli lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési ktĺtelezettséggel történik. A nyertes peilyám

ktjteles a Józscfuárosi Gazdá[kodási [(özpoŃZrt. [ngatlanszolgáltatási Iĺodájávat kiilön megállapodásban

rögzitettfelrijítási muĺkalatokat legkésóbb a bérleti szerződés lejártanak napjáigelvégezri. Amernyiben bérlő

a megá||apoä.ĺ"b* rogzített munkalatokat a bérleti szerzőđés időtartama alatt nem tudja elvégezni, egy

alkalđmmäl - a bérleti szerződés megsziĺnésének napjáig beadoťt írásbeli kérelemben - kérheti a bérleti

szeĺződés 1 éwel töľténő meghosszabbítasát, melyről a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt.

A bér1eti szerződés-_ ha a bér|o azabban és a megallapođasban vźl|Ialtfeltételeket hafuíridőben teljesítette - a

bérlő kérelmére meghosszabbÍtható legfeljebb összesen _ amźr eltelt bérleti időszakot bęszámitva - 5 évre

szőIőan, előbérleti j og biztosítasával.

eredetĺ néldánvát bemutatni:

a) szemé|yi igamlrv ány ált és takcímkáĺtyáĄált"

b) apá6yáľ6řes a veie egyiitt |akőlegytlttk<ĺltöző személyek közotti ľokoni kapcsolat igazolźsźlta. 
sioÍgáiő okiratokat pnrnrrl születési anyakönyvi kivonat, 30 napnźl nem régebbi hłźzassĺźgi

anyakanyvi kivonat)
c) elettarsi tapcsolat esetén pźůyźzó köteles azé|ettáĺsikapcsolatot kozjegyzőiokiratba foglaltatni.

köti meg!

Budapest,......

Faĺkas ors sk.
v agy ongazdálkodási igazgatő
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* A lakbérmérté

1
I

CÍm

Dugonics utca 14. A éprilet
2. emeletZ9.

bérbead6

2.

]Lakás
alapteľii

lete
(mt)

Iślris utcą l 1. A ép{llet
fÖldszint 3.

felĺilv

J.

Szoba
a|apteľ
ülete
(m2)

Baross utca 126. A épiilet
fĺjldszint 3.

I

35,10

Szobaszám és
komilort-
foko,zat

A

ł

MegpálvázhatÓ lakások adatai

Magdoina utca 51. A épiiIeĺ
fôldszint 7.

26,25

39,20

Együtt
kłjlttizók
száma

(minimum-
maximum

fó)

5.

1,5 siroba
komfortos

lovassy lászlő utca 6. A
éptilet fdldszint 5/B.

z?,00

30,40

L szr:ba
komfortos

Aktuális
béľIeti dĺj
(bľuttÓ)*

min. 1-
max.4 fÓ

20,80

42r53

1 szoba
komfortos

min. L -
max" 3 fŐ

76,70

40,78

9.709.-Ft

Fel jítási feladatok

' 1,5 sr:oba
komfortos

min. L -
max.3 fo

25,72

9.759.- Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

L szoba
komfortos

Becsült
helyreáIlítási

ktiltség
sszesen

(bruttÓ)

min. L -
max. 4 fÓ

1,2.109.- Ft

A mellékletben
fels o ro lt mun.krí l ato k

l, sz melléklet

min. l. -
max.3 fÓ

11.764,- Ft

A mellékletben
felsoĺolt munkálatok

4.038.600.- Ft

18.048,- Fr

A mellékletben
felsorolt munkálatok

3.098.800.- Fr

Megtekintés
időpontja

16. 10.11. és 2016. 10.18. (kedd),
vaiamint

2016. 10'13. és 2016.10.20.
(csĺ'itcirtcik)
9:00-9:ĺ5

3.644.900.- Ft

A mellékletben
ťelsorolt munkáiatok

:016. 10.11. és 2016. 10.18. (kedd)'
vaiamjĺt

20].6. 10.].3. és 2016.i0.20.
(csĺ.itc]rt k)
9:30 - 9:45

016. 10'11. és 2016. 10.18. (kedd)'
vaiamint

20i6' 10. 13. és 201,6,1,020,
(csritcjrtok)

10:00 - 10:15

3.987.800.-Ft

3.759.200.- Fr

;016. 10.11. és 2016. 10.18. (kedd)'
valamint

2016. 10.13. és 2016.10.20.
(csi'itoĺtcik)

10;30 - 10:45
;016' 10.11. és 2016. i0.18. (kedd)'

valamint
2016. 10.13' és 2076,1.0.20.

(cstitÖrtcik)

11:00 - 11:15

r.:-'(.. -' .. 
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Budapest Vlll. kerület Dugonics utca 14. A épület lt. 29' 35.1 m2 egy+fé| szoba komfortos |akás felújításĺ

ktiltsépbecs|és munkanemenként rész|etezve

ssz.
érintett
helvisée érintett szerkezet

Ia kás fe|újĺtás munkanemenként
részletezve becsü|t költség (Ft}

i osszes fal

vako|at |everés, vako|atjavítás, simítás,
régi testés e|távo|ítás glette|és

mennvezet és oIda|falfestés 480 000

szoba pad|ó meĺeg pad|ó csere 1,60 000

3 osszes oldalfa I hidesburkolat iavítása 230 000

4 ĺjsszes padló hidegburkoIat jaVítása 190 000

5 összes nvílászárók

beJáratl aJtó csere, ablak, beĺtérl aJtó,

javítás, passzítás, szerelvények pót|ása,

ablaküves pót|ás, mázo|ás f90 00u

6 összes fűtés
gázfíitő késziilékek beíizemelés javítása,

cseréie 2db kéménves Eázkonvektor 1s0 000

7 összeŚ
berendezési tárgyak

és szere|vénvei
WC, zuhar1yozó, mosdó, mosogató,
tűzhelv, boi|er javítása, illetve cseréje 350 Ü0U

8 osszes eĺektromos hálózat
felújítás, sza bványosítás, vĺ|la nyóra
szere|és E|m ű üeyintézéssel. 420 000

9 cisszes gázvezeték

vezeték fe|újítás, há|ózat és
gázkészÜ|ékek üzembe he|yezése
gázszo|gá ĺtatás helyreá l| ít ása rő e az
ÜsvintézésseI 350 000

10 összes szennWízvezeték fe|ü |vizsgá|at, javítás 140 000

LI összes vízvezeték
vezeték fe|újítás, vízóraszere lés,

hitelesítés Vízmű üsyintézéssel 160 000

L2 összes kémény
feIíi|vizsgálat, szabványosítás rŐrÉrÜsz
szakvélemény a|apján 260 000

c-{r
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Budapest Vĺ|l. 'ke1Ĺi[et Kőris u. ĺ1. A épü|et földszint 3,39,f0 m2 egy szobás, komfortos lakás fe|újítási
költségbecstése munkanemenként részletezve

ssz. érintett.helvisés érintett szerkezet
lakás feltijítás qnunkanemenként

részletezve becsült kö|tsés {Ft)

1 összes fal
olda|fa| és mennyezet vako|at javĺtása,

festés 480 000

2 szoba burkoĺat |aminált oarketta burko|at készítése 140 000

J konyha burkolat
meglévő kőburkoĺat javítása,

csempeburkoIat pótlása 110 000

4 fíirctőszoba burkolat alizat és csempeburko|at csere 220 000

5 osszes nví|ászáró szerkezet
ajtók, ablakok javítása, passzítása, vasalatok
pótlása, mázolása 220 000

6 osszes berendezési tárev
WC+tartá |y, mosdó+csapte|ep,
mososató+csaptelep csere 140 000

7 osszes berendezésĺ tárgv

vilĺanybojĺer, zuhanytá|ca+csapteIep,
gáztŰzhe|y pót|ása, gázkonvektor javítása,

sziikség szerint cseréje beüzeme|éssel 300 000

8 osszes villany
elektromos háĺózat fe|újítása, szabványos
mérőhe|y kiaIakítása, ELMĹí iigyintézésseI 280 000

9 osszes gaz

fogyasztó gázvezetékek átvĺzsgá |ása,
javítá sa, gázszo|gá |tatás helyreá | | ít ása Főgáz

iievintézéssel 3s0 000

10 osszes szennwtz es vlz
szen nyvíz és vízvezetékek átvizsgá|ása,

iavítása 200 000

1t^



Budapest V||l. kerület Baross utca 1Ź6. A épĹilet földszitĺt 3. 30,40 m2 egy szoba komfortos |akás fe|újítási
ktiltségbecs lés m unkaĺeĺrenként részletezve

ssz.
érintett

'''j

helvisés érintett szerkezet
Iakás fe!úiĺtás munkanemenként

részIetezve becsült kĺi|tség (Ft)

-t osszes fal vakoIatjavítás l_00 000

2 osszes fal
régi festés eltávolítás glette|és

mennvezet és o|dalfaĺfestés 300 000

J szoba pad|ó meleg pad|ó csere 150 000

4 összes oldalfal hidesbu rkoIat ĺavítása 210 000

) összes pad|ó hidegburkolat javítása 180 000

6 osszes nvílászárók

bejárati ajtó csere, ab|ak, be|téri ajtó,
javítás, passzÍtás, szere|vények pót|ása,

ab|akÜveg pót|ás, mázo|ás 270000

7 összes fűtés
gáztűtő készü|ékek beiizemelés javítása,

cseréie 150 000

8 összes
berendezési tárgyak

és szere|vénvei
WC, zuhanyozĄ mosdó, mosogató,
tűzhe|v, boj|er iavítása, i|leWe cseréje 320 000

9 osszes e|ektromos há|ózat

felújítás, sza bványosítás, vi |la nyóra
szere|és Elmű Üsvintézésse|' 420 000

10 osszes gázvezeték

szabványos mérőhely kia|akítás vezeték
fe|újítás, há|őzatés gázkészü|ékek

üzembe helyezése (nincs gázóra

felszerelve ) gázszoIgé |tatás h e|yreá llítása
FőGÁZ Üeyintézésse|. 3s0 000

71 osszes śzennwízvezeték fe| ülvizseá|at, javítás 120 000

L2 osszes vízvezeték
vezeték fe|újítás, víźóraszereĺés,
hite|esítés Vízm ű ügyintézéssel 140 000

13 ĺisszes kémény
fe|ü|vizsĘáĺat javítás rŐrEĺÜsz
szakvéleménnyel 160 000

t
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Budapest Vll|. kerü|et Magdolna qtca 51..A épület ftj|dszint 7. 42.53 m2 egy és fé| szoba komfortos |akás
felújítás l kliltsécbecs|és mu nkanemenként rész!etezve

ssz. érintett he|yisée éŕintett sżerkezet
takás fe|újítás munkaneménként

részletezve becsült ktiĺtség (Ft)

1 összes fal vakoIatiavítás l_60 000

összes fal
régi festés eltávo|ítás glette|és
m en nyezet és o|da lfaĺfestés 400 000

szobák padló
régi padló bontás, aljzat javítás
pad|ókiesven|ítés me|es padĺó csere 280 000

4
konyha,

fürdőszoba oldalfal h idegburkoIat javítása 220000

5

konyha,
fÜrdőszoba pad|ó hideeburkoIat iavítása 170 000

6 osszes nvílászárók

ab|ak, ajtó, javítás, passzítás,
szere|vények pót|ása, abIaki.iveg pótĺás,
mázoĺás : 200 000

7 osszes fĺítés

fogyasztóĺ há |ózat fe|újítása
beüzeme|ése cázf űtő készÜlékek
beiizemelés javítása, cseréje,
gázszo|gá |tatás he |yreállít ása rőcaz
Üevintézéssel. 150 000

8 osszes

berendezési
tárgyak és WC, fürdőkád, mosdó, mosogató,

tűzheĺy, boj|er javítása, illetve cseréje 320 000

q osszes
elektromos

há!őzat

felújítás, sza bványosítás, viIla nyóra
szere|és tervezés, engedé|yeztetés, Elmű
üevintézéssel. 420 000

10 osszes eázv|ezeték

vezeték felújítás, há|ózat és
gázkészulékek üzembe he|yezése (pĺros
jogí zár van a gázőránj tervezés,
e ngedéliieztetés, gázszolgá ltatás
he|vreállítása FőG 

^z 
üevintézésseI 480 000

11. ' osszes szennyvízvezeték felülvizssáĺat' iavítás 150 000

12 osszes vízvezeték
vezeték fe|újítás, vízóraszere|és,
tervezé' hĺte|esítés, Vízmíí ügyintézésse| L90 000

?{,,-
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Budapest Vl!l. ker.iiie.t:toy'.é.$y.tá5zló u.tc'ą 6. A épiilet földszint 5/B 40.78 m2 egy szoba komfortos lakás
.']. lůiíťási költségbecstés munkanemenként részletezve

ssz.
érintetť:
he!ýisés becsült kö|tsés (Fti

1 összes fal

vako|at leverés oldalfaI vegykeze|és,
mennyezet és olda|fal vako|at javítás,

stmrtaS 250 000

2 osszes fal

régi festés e|távo|ítás glette|és
mennvezet és o|da|faI festés 400 000

3 szoba padĺó parketta fe|úĺítása L80 000

osszes oldalfal hidesburkolat ĺaVítása 130 000

5 osszes padló h ĺdeeburkolat iavítása 150 000

6 osszes nvílászárók

bejárati ajtó csere, ab|akot be|téri ajtók,
javítás, passzítás, szerelvények pót|ása,

abIaküvee pót|ás, mázo|ássaI 280 000

7 összes fűté;
gázfűtő készülékek beüzemelés iavítása,
cseréje 150 000

8 tsszes
berendezésj tárgyak

és szere|vénveí
WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, bojler javítása, il|etve cseréje 310 000

9 osszes eĺektromos há|ózat
fe| újítás, szabványosítás, vi|la nyóra
szere|és Elmű üevĺntézéssel'. 41_0 000

10 osszes gázvezeték

vezeték felújítás, há|ózat és
gázkészü|ékek üzembe helyezése (nĺncs
gázőra fe|szere|ve) gázszolgáltatás
he |vreá | ĺítása rőeaz üsvintézéssel 340 000

11 osszes szennyvízvezeték fe|ü lvizseá|at, iavítás 120 000

12 osszes vízvezeték
vezeték fe|újítás, vízóraszerelés,
hiteles ítés Y ízmű üeyintézéssel 240 000

Cr:7
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.)':i'imú nlelléklet

JózseĺVárosi GazdáIkodási Központ Zrt. }-i.i]i-'iiY/2(ll(l'

Lakásgazd á|ko d4.si I ľod a

1082 Budapest, or utca 8. í '.. . ĺ,ĺ. Ilr ' Ąp4

P áůyánúi j elentkezési lap

t. Apá|yázal benylijtásakor 55. étetévíikei betiiltŕitÍ, |akással nem rendelkezók r,észére.

2. Kiíró a pá|yázaLrakiírt lakást felújíĺási kötelezettségge|, 1 év határozott időre, költségelvű bérlęti dlj eiiii;'ása mellett, a

lakás komfo rtfokozattnak megfelálő, csökkentő és növelő tényezők néIküli lakbér kétszeresének megicl'.'l'i óvadékfize-

tési kötelezettséggel adja bérbe.

A megpályázott lakás címe: 
:

BudapestVIII. kerĺ'itet ...... utca..............hazszźlm...............'..ęmelet... '....'ajtó

A pá|yáző szemé|yi adatai:

i)

Neve:

Szĺiletési adatai:
Családi állapota: hajadon, nőtlen E házas ! elvalt [ ' ]. ozveg,}l |J

közjegyzliokirattal lgazo|tóletĺárs i ..

anyakönyvi nyilvántaľtás babejegy zeĺĺ ćlĺ-ĺ Ĺáľs fl
(Á meęfelelő választ x-szel kell jelezni!)

Altandó jelleggel beielentett lakásának pontos címe:

(lakóhely)
,i,cleptilés

nap

.Lc ie,ptilés

Bejelentkezésének időpontj a:

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos

címe:
(tartózkodási hely)

Bej elentkezesének időpontja:

Apá,|yáz6 áttď ténylegesen lakott lakás címe:

(elenleg takott lakás)

Itt tartózkodásának kezdő időpon$a:

....:



ĺ. A pá|yáző á|ta| megajánlott bérleti díj (min 1 hĺó-max. 12 hó):

3. Egyéb

4. A' pá/ĺváző páůyáuati ľészvétellel kapcsolatos nýlatkozata:

í valaszĺ x-szel kell

a

váIaszt x-szel kell

váIaszt x-szel keII iĺl.

r -'!.
t,/ 1ľ -,/"

l -3 hónap

3-6 hónap

6 hónapnáI tobb

lgen

!
tr
t_J

A páiyáző havi netÍó jövedelme;
váIaszt x-szel kell

Igen

!
n
n

65.000,-Fr - 80.000,-Fr

80.00 t,-Fr - 1 00.000,-Ft

100.001,-Ft felett

a)

b)

P á|y źaő egyediil kÓltcjzik:

A pźtyaző családja (gyermeke és csďáđją unokája és csďádja) Józsefvaľosban él

életvitelszerűen.

A páIyazó megvďtozott munkaképességű (testi fogyatékossággal, vagy maradandó

szellemi, ílletve egészségkaĺosodríssď él).

Nem

!
!
!

lgen

n

n

nc)

a\ saját magam, illetve a velem cryĺitt kö|tbző hozáÍartozóm beköltözľlető lakóingatlan fulajdonjogávď vagy

haszonélvezeti jogával rendelkezilnk'

b) saját magam, illetve a vetem egyĺitt kö|tözô hodtartnzóm lakóingatJan tuIajdoąiogával vagy haszonélveze-

ti jogával rendelkealnŁ de annak haszĺráIatában akadályoztatva vagrunk,

c) önkormányzaÍi lakás bérlöją bérlötáľsavag1ok

d) önkormáĺyzaÍi bérternényem után bérleti va5'használaĺi d(i, illetve kÚlÖnszotgáltaŕásĺ díj tartozásom van

e) 5 éven belül térítés ellenében sziintettem meg Ônkoľmányzati lakásn szóló bérĺełijogviszonyomat

Đ 5 éven belüljogellenesen önkormán}zati béĺlaklísomat á'u,uházuÍIl

c) 10 éven belül azónkormányzaLtól vásárolt ingatlanomat értékesítęttem

Nem

!
U
T
n
l__J

!
!
T

Igen

!
!
!
n
!
!
!

Pá|yázó aláĺrása



5. A pályázaton elnyert |akásba a páIyáz val egyĺttt killtłizó további személyek:

A pályázÓval egyĺitt kÖit zik:
(név, szi.iletési hely, szliletési év, hÓ, nap)

r)nev:

sz,hely:

év: hÓ:

2)név:.

sz.hely:

3)llév:

sz.hely:

év:

hÓ:

4)nev:

sz.hely:

év:

,Ą pályázÓval milyen jogcímen lakik egytitt?
(házastársą g.verrneke, sziilÓj e, unokáj ą nagy.

sziil je, kÖzokirattal igazolt élettáľsa)
l\ fentiek kÖziil a megfeleló jogcímet be kell

rÍnt l
l\ ĺokoni kapcsolatot és a bejelentkezést iga-

zolő iĺatok másŕ}láfát me.|lékelni kerlI

hÓ:

napl

hÓ:

jogcím;

nap:

jo13cÍm:

nalr:

jogcÍm:

nap:

Az egyÍittkÖltÖzó6 jelenlegi lakÓhelye:

Bejelentett laklhelye:

jogcím:

'Bejelentett lakÓhelyei

jc1;cím:

Bejelentett lakÓhelye:

Az egillttkoltÔzÖ6 jelenlegi takÓhelyének
bejelenĽkezésének kelte:

BejeIentett lakÓhelye:

év:

hÓ:

nap:

neJel

h'Ó:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

ek idöpontja:

entett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idöpontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejej.ntctt lakÓhelye:

t

pontJa:

Bej elentkezésének idopontia:
ér.:

hś:
naP:

Bej elentkezésének idoponti a:

év:

hÓ:

nap:

év: I

hĺj: I
Inap: 
I

I

=--:--:-::-.;------.---:-.-----_Bejelentkezésénck idopontja: I

ét,: i

hT: inap: 
i

Páil'azT aiáirása



E pá|y ázat elbíráIása szempontj ábĺól:

egyiitt köItözők: .je|en pa|yázat elbírálásanál a lakásigény mérték szenrpontjábóI együttköltözĺĺnek a pá|yäző| és
a vele egyiitt koltozni kívánő élettárson tűl azon szeméIyeket Iehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájáru-
lása nélkril fogadhatók be a lakásba, ezen személyek:

apá|yázó házastársa,
szülőj e (örökbefo gadó, mostoha- és nevel ősztil őj e),
gyermeke (ĺirĺĺkbefogadott, mostoha- és nevelt gyeľmek), apźiyázővaljogszerűen egyĺittlakó gyermeké-
nek gyermeke

befogadóképesség:
a pá,|yáző és az egyĺittköltĺjzők sző,rnaszerint, személYenként legalább 6 mz |akőszoba _ ide értendő a hall,
az alĺłov és a háIófiłlke ls - ďapterület kell hogy jusson

Á páIvázati kiíľásban szereplő |gkások esetében. ielen pálvázatnál a|kalmazott |akásigény mérték:

Páiyálzń a|áírása

//

c'fl/

Figvelembe vett személvek száma: Lakás ieénv mértékénck a|só' határa Lakás igény mértékének fe|ső határa
2 főip. 1 szoba 1,5 szoba
3fo L szoba- 2szoba
4ťo 1,5 szoba 2-5 szoba
5fő Zszoba 3 szoba
6fő 2szoba 3,5 szoba
tTo 2-5 szoba 4 szoba
8ťó 3 szoba 4.5 szoba
8 fő felett Személyenként fé| szobáva] nagyobb, mint

8 fti esetén
Személyenként féI szobával nagyobb,

mint 8 fő esetén



I ' sz' melléklet

A' p á|y áző nyila tkozata

: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pá'|yázati feltételeket megismeľtem , azt megértettem, jelen jelentke-
1 zési lapot értelmeztem, s ennek tudatában töltottem ki, a közolt adatok megfelelnek a valóságnak' Tudomásul
, veszem, hogy ha valótlan adatokat kĺizlok, illetve ha a páiyázati feltételeknek nem felelek meg' Vagy ha a szük-
j séges igazolásokat ne'm csatolom a jelentkezési lap benyújtásakor, de legkésőbb a hianypótlásban meghatározott, hatáĺidőig, azosszes pá|yźlzatijelentkezésemérvénytelen.
i

Az a|ábbi ]akásokra nyújtottam be pá|yázatot: 
'

- Budapest, Vm. . .....utca ..hőaszáłm .......emelet ......ajtó

- Budapest, VIII. . .....utca ..'.......hźasztlm... .....emelet ......ajtő

l - Budapest, VIII. . .'.utca ..........hźJzszám.. ....emelet ......ajtó

T
T
n
L_t

; rĺgyelem!

] re,iĺĺk, hogy a p6Äyázók,a címek mögotti f -o" (L,f,3)sorszĺímmal jeltiljék.meg, hogy melyik lakást szeret-

nék első,' illetve másod-, illetve harmadsorban elnyeĺni.

Budapest,Z0.....(év) .(hó).'. .(nap)

Pál|vájző aláírása

telefonszáma (nem kcĺtelező)

Záradékz (A zd'radékotvak, írđstudatlan pdlydző esetén kell kítiiltení!)

ügyleti tanlik je|en okiĺata|áítőlsával igazoljuk, hogy

pá|yazőjeien okiľat taľtalmát felolvasast követően megértette, és azt kézjegyével látta el.

A|áíräs:

Lakcím:

Ä|źłlĺás:

Lakcím:

? .!-í../'.ť '
,r./'



2. 'sz. meIIékIeĺ

Pá|yáző nyilatkozata a megpályázott lakás

he|yreállí tására von atkozóan

(név) . (szÍĺletési név) .

(sztiletési hely, idő) ....'. (anyjaneve) felelősségem tudatában kijelentenr, hogy a |Jtl-

dapest VI[., . szrám alatti lakás elnyerése esetén a lakás pályÁzzlti

kiíľás szerinti rendeltetésszeruhasznźúatra ďkalmas áIlapotra hozatalát vállalom, annak fedezetét biztosítani tu-

dom.

Tudomásu1 veszem' hogy a pá|yazati lakás előszöľ egy ér,re szólóan, a lakas komfortfokozatźnak megfelelő,

csökkentő és növelő tényezők nétktili lakbér kétszeresének nregfelelő óvadék megfizetése mellett kerül béľbe-

adásra. Tudomásul veszern továbbĄ hogy az 1. év időtartam alatt a munkálatokaĹkĺjteles vagyok elvégezni, s

amennyiben ezen kĺjtelezettségemnek hatáľidőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezésí és térítési igény nélkĺil,

ingóságaimtót kiürítve, a befogadott személyekkel egytitt eI kell hagyjam.

Budapest,20....(é'v) '.(hó). ...(nap)

páilyánő a|áúrása

Záradhékz (A zdradékot vak, írástudatlan pólyá.uí esetén kell kÍÍölteni!)

ügyleti tanúk jelen okiľat a|6úĺásőtva|igazoljuk, hogy
pá|yazć: jeIen okirat taľtalmát felolvasast kör,etően megértette, és aztkézjegyével látta el.

Aláíłís:

Lakcím:

AIáíĺas:

Lakcím:

(,z. i'. ,ł
?//L.



3. sz. meiléklet

Nyilatkozat
élettársi kapcsolatľóI

Alulíľott ... (születési név: ........ sztiletési hely:

szig. szźtm: ... . )

száĺn alattí lakos és

élettarsa ' (szĺĺletési név: .. születési hely:

sztiletési idő: ...
.szám alatti lakos btintetőjogi felelősségtĺnk tudatában kije-

lentjtik, hogy . . .. . ... óta élettaľsi kapcsolatban éIĺink.

Közös gyermekĹĺnk: - *van łnincs

aĺáítás

Zárađékz (A zóradékotvak, írlÍstuďatlan pdlyółí esetén kell kítt)IÍeni!)

juk, hogy
vel látĹa el.

aláíÍas

'l

-tj

tigyletí tanrik jelen okiľat a|źtkźstxal igazo|-

pźůyazć:jelen okirat tnta|mćúfelolvasrást követően megértette, és aztkézjegyé:-

A7áíĺős:

Lakcím:

C,'i.': -.ł//
v



4. sz. mellékleĺ

A pálly áző ta kóingatlan tulajdonjogáróI'
v agy h a s zo n é l v ezeti j o gáró l s zó I ó ny i|atko zata

(név, szüIetési név)

(szüĺetést hely, tdő) ... (anyja rueve) ptiyázó jelen okirat aláírásáva| kijelentem, hogy a

(telepĺ;Iés neve), ...'... hĺsz. alatt felvett, természetben .... ..'. (te-

lepülés neve), ...... szám a|attta|tůhatő megnevezéstĺ ingatlan, .../...

araÍLyű*tulajdonosa/haszonéIvezőjevagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan használatában akadályońatva vagyok tekintettel arĺa" hogy:

a

Pá|yázó a|áirása

,. FIGYELEM! A nyilatkozatoĄ az irat lÍlhĺłzósa melktt akkor is aIđ kell írni, ha a páĺIyáúlnaknincs tulajdo-
... ,o, vagy hasznđIati joga!

:

: Záradék (A zúradékot vak, {rdstuďatlnn pdlytÍzó esetén keII kitiilteni!)

.. . ügyleti tanúk jelen okiĺat aLźtíĺásépaL igazoljuk,

', 
ľ,ogy ...... ... páIyazó jelen okiľat t.aÍta|ÍÍLát feloIvasiíst követően megéľtette, és aztkézjegyéve|

;.1 lźńta eI.

;i

:i,i Aláínás:
..i

AIáÍnás:

Lakcín:

?iÍ.



5. sz. nxelléklet

A pá|yázőval egyůittko|tozőhozzátartozó lakóingat|an tulajdonj ogárő|, vagy ha-

szrrnélv ez eLi jogű r ől szólri
nvilatkozata

idő)... (anyja neve) je|en okiľat ďáírásával kijelentem, hogy a
(teleptilés neve), ........ hrsz. alatt felvett, természetben.... (telepllés neve),

szźlm a|att ta|á|hatő .. megnevezésű ingatlan, ...l... aľanyú
* tulaj dono sď haszonélv ezoj e v agy ok.

"::]::::* l]]ili'.ilŤ: -:::?.::':]::11*::i::::ľ.TŚiŤľ:i:::.:::1*tekintettel arra, hogy:

':""""""

a ptiy ázőv al e gyüttkö ltö ző a|áir ása

|ĘIGYELEM! A nyilatkozatot, az ÍraÍ dthúzdsa mellett akkor is ald kell írní, ha a páůyáz'őnak nincs tulajdo-
nd, vag, haszndlatÍ joga! Á nyilatkozatot mínden egiittki)lti)ző csaldďtag kfrlön kijteles kitölteni! )

Zőradékz (A zdľadékot vak, írústuďatlan pdlylźuí eseten kell kiÍöIteni!)

iigyleti tanúk jelen okiľat aláíľásával igazoljuk,
hogy ' páLyáző jelen okiľat
IátÍa e|.

tartalmát felolvasást követően megértette, és ań' kézjegyével

Alaíľĺás:

Lakcím:

Aláírrĺs:

Lakcím:
zz/

('-. ,'ł z
2.



6. sz. mellékleĺ

A P ALY 
^zo 

xÜlon NYILATKOZAT A
Alulírott pá|yáző tudomásu| veszem, hogy:
1.) ni u palyazoľt ĺakásra bérleti jogot szeĺzek, azt a VIII. keľĺjleti onk.oľmányzat a bér|eti szerződés megkotésétől

számítottl0 évig nem idegeníti eI a részemre;
f .) a lakás lakbérét apá|yźzati hirdetmény melléklete tarta|mazza;

3.) az e|nyert lakas hasznáIatra alkalmas álĺapotának megteremtését, annak felri.iítását, a közmĺjvel kapcsolatos mun-

kálatokat saját költségemen és hatáIyos rendęlkezések, szabványok szerint vagyok köte|es e|végeai,

4.) a|akbér osszege mináen évben a Képviselő-testiilet döntésében fog|a|t mértékbęn er.nelkedik;

5.i a lakbéren fęlül közüzemi díjfizetési (villany, gáz, fltés, víz-csątorną stb.) kote|ezeľtségem valr; '

6.) apźilytuatelbírálásával kapcsolatbanjogorvoslati lehetőségem nincs;

Nyilatkozom, ho.gy:

- á vnĺ. kerĺ'ileti onkormanyzathoz koľábban nýjtottam be lakáspáIyázatotx*:

IGEN NEM*
- Igen válaszesetében kell kitöltęni:

Apá'|yázatomat... '...... nęvęn'

ES

cím alatti lakrísra

évben nyújtottam be.

- A pá|yźnaton I., II. vagy III. helyezést értem el:
* me gfel elő szöv e g aláhuzandó

** Bizottsóghoz, az onkoľmányzat vezetőihez beruyújtott úgłnevezett méItányossági kéreĺmek, illene más ĺ)nknrmányzat-

okhoz b enyťłj tott latrnsigénylések nem szamítanak pályazatnak

Tuđomásul veszem, hogy févig a megjelenő lakĺáspá|yázzto|<raérvényesen nem páIyázhatok, ha:

. azáIta|alrlkozö|ttényt,vag adatva|ődiságźúigazolásokka| nem bizonyítom;

o a kért igazo|ásokata megadott határidőben nem csatolom be,

. a pá.!yáza1*.őI az eredmény'hiľdetés ';tán .''issza!épek.,

. a bérleti szerzőđésthaĺíridőben nem kötöm meg,

. a bérleti szeviőđésmegkötését követően bérlőként nem teszek e|egetapáůyźvaÍban vállalt felújítrísi kĺitelezettségemnek,

. a béľleti srnrzndéstfelmondom.

Ifij elentem továbbá' hogl:
ij a pá|yázati hlrdeňényben szereplő pá|yáaati feltételeket megismertem, azokat magamra nézve kötelerÁen e|fo-

gadom;
2.) amegpét|yámttlakásfenntartasikiiltségeit fizntem;

Budapest 20..... (év) ....'.... ...... . ..(hó).....'... ... (nap)

Páůváuo a|áírása

Záradék: (Á zlźradékot vak, íróstudatlan páIyáaí esetěn kell kítöIleni!)

ügyleti tanúk jelen okirat aláírásźpa| igazoljuk,
látta el.

hogy

páÄyáző je|enokirat tartalmát felolvasást követően megértette, é,s an. kézjegyéve|

Aláíras: Aláírás:

ES

:l i
,t ;

I

<./ -! rjl ,-
1/'

Lakcím: Lakcím:


