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Soós Gyiiľgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2014. évi 4. ľendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 13 fővel hatfuozatképes. Ismerteti a napirendet. Ügyrendben megadj a a szőt Jakabfu
Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
ĹTg1łrendi kérdése a napirenđdel kapcsolatban, hogy az 1.2. napirenĺli pontot mjért kell| zźlrt

iilésen targya|ru. Szeretne jogszabályi indokot kéľni eľre, mert azt gondolja, semmilyen indok
nincs ľá. Kén az említett napiľendi pont nýIt ülésen t<jľténő tárgya|ását.

Soós György
Va]aszadásra megadja a szőt az aljegyzőnek.

Danada-Rimán Edĺna
Tekintettel aľľa, hogy eređmény megal1apítasról van szó, minden egyes esetben a bizottsági
döntést követően keľĹilnek kiéľtesítésre az ajźnlattevők.

Soós Gytiľgy
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi javaslatot:

Napirend:

1. ZáLrt iilés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(írósb eĺi előteĘ e szté s)

1. Egyezségi ajźnlat a Fors Faktor Zrt. altaL índított perben
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella - aljegłző

2. Javaslat az ,,A Polgáľmesteľi Hivatal főlépcsőjének textilęs burkolasa, fe|íjíÍźsď,
téLngy\ közbeszerzési értéIúataĺt el nem &ő beszętzési eIjarás eredményének
megallapításara (PoTrGzBEsÍTEs)
Előterjesztő: Dr. Kovócs Gabrieĺlą - aljeglző

2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty
EI ő t erj e s z t ő : P énz e s Att ilą _ ü gł o s ztályv ez ető
(ír á s b eli e l ő t e rj e s zté s )

1. Kd,zteľület-hasnláIatikéľelmek elbíráiasa (POTKEZBESÍTÉS)
2. Tulajdonosibozzájárulás a Budapest VIII. ker. Corvin sét-rány 3. sz. (119/B tcimb)

elekľromos bekötések (l0 kV és 1 kV) létesítésének kozteľĹileti munkáihoz

3. KÍsfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó _ ügnezető igazgató
(ír ás b e Ii e l őte rj e s zt é s)

1. A Budapest VI[., Auróľa u. 6. száĺn ďatti fiĺldszinti, 35028/0/N1, he|yajzi szźnĺĺű,
hatźĺozottidőľe szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése

2. Lak'ís elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladasi ajarl|at jővźhagyása (5 đb)



3. SoD Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII' Auróľa
u. 6 . szźtm ďatti <jnkorm źny zati tul aj donú helyi s é g vonatkozásáb an

4' Harun Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baĺoss u. L25, szźtm alatti
üresönkormtnyzatitulajdonúhelyiségvonatkozźsétbarl
Raulino Bt. bérleti đíj feltilvizsgáIati és szeruódés móđosítasi kérelme a Budapest
VIII. Kiss J. u. 11. szam alatt bérelt nem lakas cé|jtlra szolgáló pinceheIyiség
vonatkozásában

-bérbevételikérelmeaBudapestVIII.kerü1et,Vajdahunyađu.f3.szźml

alatti iires önkoľmĺányzati tulajdonú pinceszinti taroló-rekeszvonatkoztsábart
Javaslat a Budapest VIII., Bauer S. u.tlDszám a|atti lakĺs cserelakasként
történő bérbeadásáĺ a |akásgazdźůkođasi feladatok teljesítése körében
Javaslat az ,,W2074' típusu'' béľlakás páiyázat eredményének megá|Iapítźsźra
(ľoľlczľEsÍTÉs)

9. A Kisfalu Kft. Yagyoĺgazdálkodási szerződésének
(PoTXE'ZBnsÍľÉs)

5.

6.

7.

8.

meghosszabbítása

4. Egyebek
(ír ósb eli előterj e s zté s)

1. GNM Színitanoda Egyesület bérleti díj ľészletfizetési kérelme
Előterjesztő: Páris Gyuláné - a Pénzťigłi Ügyosztály vezetője

2. Javaslat a jelzőrendszeľes hazi segítségnyrijtás ellátas biztosítasa és finanszítozása
tźr gy áb an kötött szeruő dés mó do sítasara
EI őterj esztő : Sóntha P éterné _ alpolgármester

3. Javaslat Buđapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuiárosi onkormanyzat és a Klebelsberg
Intézményferľrtaľtó Központ között megállapodás megkötésére (POTI(EZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kovdcs Gabriellą _ aljeglző

Soós Gyiirry
Megállapítją hogy 12 igen,1 nem, 0 tartózkođás szavazattď a Bizottság az a|éhbi napirendet
elfogadta:

1285 l 20 14. (XII. 08.) sz. Váľo s gazdálko d ás i és P énzĺiryi Bizottság határ ozata
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazđrálkođási és Pénziigyi Bizottság az a|źlbbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Zárt ülés keľetében tárryalandó előterjesztések
(írásb eĺi előt erj esztěs)

1. Egyez-ségi aján|at a Foľs Faktor ZÍt. őL|tal. indított perben
Előterj esztő : Dr. Kovács Gabriella _ alj e glző

2. Javaslat az ,,A Polgáľmesteľi Hivatal főlépcsőjének textiles buľkolásą felujítĺása''
t.aryyL|, kijzbęszeruési értékhatért ę| nem &ő beszerzési eljrírás eredményének
me gállapítas ar a @ oTrÉzBES ÍTÉS )
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella - aljeg,,ző



2. Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály
Előterj esztő : P énzes Attiĺa - iigyosztólyvezető
(írósbeli eĺőterj esztés)

Köztertilet-haszrátati kérelmek ęlbírálása (ľorrÉznEsÍľÉs;
Tulajdonosihozzáljáĺulás a Buđapest VI[. ker. Corvin sétany 3. sz. (119/B ttimb)
elektľomos bekötések (10 kV és 1 kV) létesítésének köztertileti munkáihoz

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó - ügnezető igazgató
(ír ásb eli elő terj es zt é s)

A Budapest VIII., Auróra u. 6. száłn alatti fijldszinti, 35028/0/A/1 helyrajzí száĺrlĘ
hatttrozoÍt időľe szóló bérleti joggď terhelt műhely helyiség elidegenítése
Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási ajźnlat jővúlagyása (5 db)
SoD Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Auľóra
u.6. sztnn ďatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozasában

4. Harun Hungaľy Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. Baľoss u. 125. szám a|atti
tires önkormínyzati tulajdonri helýség vonatkozásában

5. Raulino Bt. bérleti đíj feliilvizsgálati és szetződés módosítási kéľelme a Budapest
Vil. Kiss J. u. 11. szrĺm alatt bérelt nem lakás cé|jan szolgáló pincehelyiség
vonatkozásában

6.f- béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĹilet, Vajdahunyad u.23. szźlm
alatti tiľes ĺinkormányzati tulajdonri pinceszinti táĺoló-rekes z vonatkozćlsában

7. Javaslat a Budapest VIil., Baueľ S. u.ID szćĺm ahatti lakís cserelakásként
történő béľbeađĺásaĺa lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében

8. Javaslat az ,,W2014. típusú'' bérlakĺás pá|yázat eredményének megríIlapitźsfua
(PóTKÉZBBsÍľÉs)

9. A Kisfalu Kft. Yagyongazdalkodasi szerződésének meghosszabbítasa

GóľrÉzsEsÍrÉS)

4. Eryebek
(ír ós b e l i el ő t erj e s zté s)

1. GNM Színitanoda Egyesiilet bérleti đij rész|etfrzetési kérelme
Előterjesztő: Póris Gyullźné _ a Péľaügłi Ügłosztóly vezetője

2. Javaslat a jelzórendszeres hází segítségnffitas ellátĺás biztosítása és Íinansároziása
tn gyábaĺ kötött szeĺzodés módosítĺásrára
El őterj e sztő : Sántha P éterné _ alpolgdrmester

3. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefviáľosi onkorrľranyzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között megállapodás megkötésére (PoTKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : Dr. Kovács Gabriella - alj egző

1.

2.

1.

2.
a



t. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(ír ásb eli el ő t erj e s zté s)

Napirend 1.1. pontja: Egyezségi ajánlat a Fors Faktoľ Zrt. á|ta| i.nđÍto.t.t perben
Előterjesztő: Dr. Rovács Gabriella_ aljegyző ZART ULES

A napirend tdrglaldsa zórt iilés keretében tijrtént az Mijn. 46.s Q) bekezdése értelmében. Á
napirend tórgyalúsa során elhangzottakat a zúrt iilésľől készĺilt jegyzdkönyv tartalmaaa.

A Bizottsóg létszóma _ Borsos Góbor és Pintér Attila megérkezésével - 15 főre vóItozott.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az ,,A Polgáľmesteľi Hivatal főlépcsőjének textiles
buľkolása, felrijítása'' tárgĺűl, kłjzbeszerzési éľtékhatźłrt el nem éľő beszeľzési eljárás
eľedményének megáll apítására
Előterjesztő: Dr. Kovács Gąbriella - aljegłző

Á napirend tdrglalósa zdrt ülés keretében kezdődiitt az Mtjtv. 46.s a bekezdése
értelmében. A napirend túrgyaldsa kezdetén elhangzottakat a rutrt iilěsről késziilt

j e gy zőkö nyv tarta lmazza

Soós Gyiiľgy
Irrnentől nyílt tilés következik, megađjaaszőt Jakabfu Tamas képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Jogszerűtlen lett volną ha ezt. záľt iilésen tźrgya|ja aBizottsttg. Közbeszerzések esetében az
eredményhiľđetésnél az ahivatkozźsi alapja a zárt tilésnek, ami a közbeszerzési törvényben
kimondja, hogy a Közbeszętzési Éľtesítőben kell előszöľ megjelennie. Ez egy értékhafiíľt el

nem érő beszetzési eljaľás, így ez ahivatkozási alap egészbinosan nem á||. AĄ gondolją a
Hivata| ennek az elókészítésekoľ hibát vétett, és örül annak, hogy végiil is nýlt tilésen tuđja
táľgyatni a Bizottság. Felhívja a figyelmet, hogy ennek egyéb kdvetelményei is vannat tehát

az elóteqesztést szintén nem lehet mostantó| zfutan kezelni, azt is nyilvánosan ke||. Az az

érdekes ebben az előterjesztésben, hogy 5 céget hívtak meg, mind az S.en adtak be indikatív
ajántato| viszont enltźln nem sokkď, amikoľ bejfuás volt, miír csak két cég jelentkezett. Úgy
tiĺnik, hogy hiába adott be aľajánlatot 5 cég, mégis csak kettőt érdekelt ez a beszetzés.
Végleges ajánlatot pedig miáĺ csak egy cég adott be. Nem fudją hogy ezt mennyiľe lehet arľa
fogni, hogy Kaľácsony előtt több szőnyeget vĺísarolĺak az emberek, és le vannak kötve a

szőnyeges cégek kapacitásai,va|őszínll|ęg semennyire, de nem fudja kitalálni, és el sem tudja

képzetni, hogyan alakulhatott |s' ez a szituáció. Van-e ana jogi lehetősége a Bizottságnak,
hogy eú.abesz-etzśsi eljaľast eređménýelennek nyilvánítsa és megismételjék jövő év elején?

Soós Györry
Megadj a a szőt Danađa-Riman Edina jegyzőnek.

Danada-Rimán Edina
A Hivatď sem elemezte, mi lehet annak az oka, hogy csak egy cég adott be ajőn7atot. Az
indikatív ajánlatokat még nyáĺ elején kérték be, minden bizonnyď akkor még nagyobb
kapacitása volt a cégeknek. Azonban sajnálatos módon nincs aľra lehetőség, hogy ezt a



kozbeszerzést eredménýeleĺnek nyilvánítsak, tekintettel arľa, hogy semmilyen rendkívüli ok
nem merült fel, ami miatt eľedménytelennek kellene nyilvánítani.

Soós György
Megadja a szót Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nagyvonďrlan fogalmazva is ,azt tudja osak mĺrnĺlani ezze| ,az előterjesztéssel kapcst'llatbaĺl,
hogy nem sikertilt. Nem gondoljak komolyan, hogy a hivatali lépcső beszőnyegezésére egy
cég, táađásul még csak Józsefuároshoz sem kötődő, mar másféL éve |étező Kft.. az, amelyik
képes. Nem sikerĺilt ezek szeńnt öt olyan meghívott pá|yázőt tďalni, amelyik képes lett volna
eITe a fę|adatta' oszintén szólva, azt sem érti, miért nem lehęt egy ilyen munkát teljesen nyílt
eljáĺással meghirdetni. Nem érdemes 6,5 millíó foľintot elszómi, miközben egy rendes,
tisztességes, éttlźÍhatő eljárás került volna 100 ezer forintba nagyságľendiIeg. Abba sem hal
bele a Polgármesteri Hivatal, ha nem késziil el a téli sziĺnetben a lépcső szónyegezése, hanem
csak februaľban. Azt &zékeIi ebbőI az előterjesztésből, hogy nem sikerült úgy előkészíteni,
hogy bánniről is meggyőző verseny leľure errnek az alapja, egy olyan szolgá|tatásnál, aminél
biztos, hogy tucatnyi szolgáltató van a piacon, aki meg tud felelni a feltételeknek. Ernek
megfelelően azt javasolją hogy eztígy ne fogadja el a Bizottság.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Danada-Rimín Edina jegyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Még mindig érvényben van az onkormányzatbeszerzési szabéůyzata, aani azt irJa elő, hogy 5

ajźnlatot kell bekérni, ezeÍL kívĹil a nyilvánosságot úgy biztosítják, hogy minden egyes
beszerzési eljarás Józsefuáros Honlapján kozzététęlre kerĺil, a
jozsefuaros.hu/páiyźzatoVvéllla|kozások című fejezet a|att. Ezt többsz<ĺr megielentették a
Józsefuaros újságban is, hogy Józsefuáĺos minden váila|kozôja ezze| tjsztában legyen,
egyébként minden beszerzést iđe tesznek. Elmondja, hogy megfelelően lett előkészíBĺę az
ekőteqesnés, a Képviselő Úr sem mondott oiyan indokot, ami ďapján eztabeszerzési eljárást
eľedménýelennek kellene nyilvánítani' nem tudják elhúzni sem, tekintette| ar'ra, hogy az
ajźlĺllati kötöttség beĺíll és meg kell renđelni.

Soós Györry
Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az az érdekes he|yzet ál| ető, nyilvĺán nem tudja fejből abeszetzési szabáľyzatot de amit most
itt hallanak, abból az következk, hogy a Bizottságnak a bęszętzések kiíľasára alapvetően
semmiféIe rźúlatása nincsen, csak a közbeszerzések kiÍrásara. Az éľték1ratáľ alatti
beszerzéseket ktilönböző egyéb szewezeti egységek hiĺdetik ki. Amikoľ bejön a Bizottság elé
az eređmény, akkor nincs lehetőségiik azt mondani, hogy érvénýelen legyen. Ezt mondta
Jegyző Asszony. Gyakorlatilag ennek a Bizottságnak abesr.erzśsek ftjltitt nincsen kontrollja.
Ha ez így van, akkor abeszeĺzési szabályzatlsk teljesen rossz' akkor azt sürgősen meg kell
vét\taztatnl. Azt gondolją ennek aBizottságnak igenis meg kelllenni minđen jogkörének arrą
hogy eredménýelenné nyilvlínítsa ezt a pźůyázatot, és eú. megke|l szavaztatni. Amennyiben
nincs így, alĺkor pontos hivatkozíst szeľetne kérni akáľmilyen törvényľe, renđeletre, Ya;EY

beszerzési szabźiyzatta, mert azt gondolją erre javaslat haĺgzott el, akkor eľľőI szavazni kell,
ha vďamilyen jogszabáIyi hivatkozás ezt nem zźĄaks,.



Eanada-Rimán Edina
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési SzabćúyzatárőI sző|ő önkormányzati
ľendelet 7. mellékletének t.1., 1'1'3. alpontja szeľint a Yáłosgazdálkođási és Pénziigyi
Bizottság dont közbcszcrzési ĺigyekben az eljaĺás megindításáról, eredmény megállapításaról,
beszeľzési ügyekben az eľednrérry nregállapításaról. Jelen esetben, tekintettel arĺa,,hogy
beszeľzési ĺigy, itt a VPB az ętedmény megállapításaÍól dönt. Tisztelt Képviselő Urnak,
amikor a Képviselő-testtilet elfogadta abęszętzési szabźt|yzatát, illetve sZMsZ-ét, akkor lett
volna lehetősége arra, hogy ezze| egyetéľtsen, vagy egyet ne értsen. Sőt a beszerzési
szabźiyzatban a szervek vezetőit is felhatalmazzźk bizonyos értékhatarig a kozbeszerzési
eljaras megindítĺísáľ őI és az eredmény meghozatalaľól is.

Soós György
Megađja aszőt Jakabfu Tamrís képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Aú szerctné megkérdezni, a hivatkozásban említett eredmény megá|Iapitása, az hogy
viszonyul az éwénytelenség megtůIapítástthoz. Ez a szabáLyzat az eređmény megálIapítasaról
sző|t, itĺpedig aľróI szeretnének beszélni' hogy az érvénytelenséget állapítsák meg.

Soós Gyiiľgy
Megađj a a szőt Daĺrada-Rimĺín Edína j egyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Itt érvényes ajánlat született, tehźú a beszeľzési eljaľás érvényes volt. Akkoĺ lett volna
eľedménytelen a beszerzési eljtrás, ha nem kapnak éľvényes ajániatokat. Amennyiben az
eljarĺás eľedménýelenségéről kellene dönteni' akkor az előterjesńésttlgy készítették volna el,

ha ennek a feltételei fennállnak. De jelen esetben nem áll ferrn, mert érvényes ajźn7at szĹiletętt.

Tehát a beszeĺzési ajárůat eľedményes volt.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Azt érti, hogy a beszerzési eljarás eređményes volt, đe fęlteszi azt a kérđést, hogy
szavazźlsko1 ha a Bizottság többségben nemmel szavamLaa ezután az a cég, aki érvényes

ajánlatot adott, bá:ĺniféle jogorvoslattal élhetne-e az önkoľmányzati hjvatal fęIé. Tehéft ezze|
arua akar utalni, hogy a Bizottsźq tagjainak a szavazAta bizonyos értelemben kötött, ha jól
érte|mezi a J egy ző Asszony szavait.

Soós Gytiľgy
Megađja a szőt Danađa-Riman Edina j egyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Így van, amennyiben érvényes ajánlatot tett vďaki, és a Bizottság nem hozzameg a döntését,

akkor j o goľvoslattal élhet.

Soĺós Gyiirgy
Megadja aszőt Jakabfu Tamĺás képviselőnek.



Jakabfy Tamás
Ez elég jelentős furcsaságrabivja fel a f,rgyelmet. Itt üInek egy vátosgazdálkodási és pénzĹĺgyi

bizottsági tilésen, és nem az e\ső és nyilvan nem is az utolsó alkalommal van arról szó, hogy
ha ő az igen helyett, baľmelyik másik gombot nyomja meg, akkor jogszerĺĺtIen dolgot tesz.

Eľgo' jönni fog a rendórautó, rtÉeszik a kezéte a bilincset, betiltetik és elviszik. Mindenfele
jőzn paĺaszti észnek ez ellentmonđ, tehát azt gondo|ja" a szabá|yzat a Varosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságnak az illetékességét ál|apítja ffieg, és nem pedig azt, hogy a

Varusgaztlátkotlási és Pérzügyi BizoĹĺ.ságrlak el kell foga.Jnia az eIé tett anyago,t. Azt szeľetlré

továbbľa is kérni, hogy tegyék feI szavazźsa azt a javaslatot, amit Komassy Akos képviselő
feltett' de ha nem tette volną akkoľ ő is feltette volna. tehát áIIapítsák meg eĺmek a
ptůytzaÍnak az eredménytelenségét és íľjak ki újra.

Soós Gytiľgy
Módosítóként feltęszi szavazźsra. Egyébként Képviselő Ur nem dö'nt, ha nemmel szŁvaz,
vagy tartőzkod7k, az is egy döntés, ernek lehetĺrek jogkövetkezményei, de nem a képviseIőre
néme, és nem a BizottsĘra nézĺĺe, hanem a Hivatalra és a kiíróľa nénle. Megnyugtatja
Jakabff Tamás képviselőt, hogy nem fognak érte jörmi és elviĺľli bilincsben az új piľos
szőnyegen.
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egyvďamiben nem vgyarLazt a világot |átJak. A képviselők itt Bizottsrígként đelegált

hatáskörben járnak ei. Hozrrak egy döntést, valaki fellebbez' akkor meg megy a Képviselő-
testiilethez. Nem tudja értelmezni aú., hogy bármilyen jogi okfejtéssel levezetik, hogy a

Képviselő.testtilet bizottsźrya valamiben döntésre jogosult, đe nem vá|aszthat, hogy igennel,

vagy nemmel dönt.

Soós Gyiiľgy
Képviselő Úmak van előterjesztési joga, ęzt a viÍźlt nem a Váľosgazdĺílkodási és Péĺlangyi
BizotÍság tilésén kell lefolýatri, hanem az SZMSZ módosítasráľa vonatkozó javaslattal

foľdulni a Képvi selő -testĺilet fęlré. Ezt a p artta|an vitát j avas o lj a lassan |ęzźrnl.
Megadj a a szőtVörös Tamas képviselőnek.

Viiriis Tamás
A felreértést szeretné eloszlatni, hogy eznem a BizottsĘ, hanem egy bizottsag, amelynek van

SZNISZ-e,jogkörei, lehetőségei, ezt azért rendezik a saját <inkonnányzati renđeleteik. Bár
nagyon sok kérdésben dĺjntenek, és nagyon tźLg a hatasköriik2 ez nęm azt jelenti, hogy

mindenben. Úgy tudja, hogy aziIyen éÍté|úatáÍ1' el nem &ő bęszeruśseknél az,hogy bizottság

elé keľül az aÍlyag, azt a saját ľendeletfü szabźůyorza. Egyébként nincs aľról meggyőzóđve,

hogy ha jogszaba|yt aka|mazntnak vezérelvként, egyét|talén Iátĺä-e a Bizottsáry ezeket a

beszerzéseket, meľt úgy tudja, hogy ez nem kötelező. krnentől kezdve, azt hiszs., hogy ez

inkább attans4laľenciái szo|gĄa. Tehát aľľól beszélni, hogy egy törvény altal nem biztosított
jogot mégis gyakorol a Bizottsäg, ez inkétbb az éLt|źLthatőságot segíti és pI. az e|Lenzék

munkáját megkönnýi. Ha ađott esetben a tdbbség úgy gondolná,hogy nincs erľe sztikség, és

hozzttteszi, jogszenĺen jánra el, akkor ezeket a beszetzéseket a Bizottság nem is látnĄ
bizottsági formában nem is tngyaLhatnĄ hanem egyéb módon adott esetben,

formációigénylésre juthatna horzá. Az gondolją hogy azt a |ź.ŕszntot kelteni, hogy itt a
Bizottsag be van kényszerítve egy olyan heLyzetbe, amiből nep fud kikecmeregni, szörnyíi
állapotbřn veľgődik, ez e1y kicsit tulzó ráIlaspont. Képviselő Úrnak szintén nincsen igaza a

következményeket illetőeĺ, ha nemmel szayaz, ennek pusztán politikai következményei



vannak, tehát politikusként politikai következményei vaĺľrak, aĺľrak hogy a képviselő hogyan
dönt' Nyilvtnva|óan, ha valaki egyszet elmondja, hogy a képviselő iĺldta azt, hogy az
onkormanyzatĺak kárt fog okozni, abban az esetben lehetne a következményekről
beszélgetni. de ilyenľő| azért nincsen sző, és elég bonyolult lenne egy ilyen eljarás. Politikai
következménye van a Bizottság döntésének, és ha aztmondja adott esetben, hogy egy eljárlás
nem érvényes, és ań' meg tudja a vá|asztők előtt indokolni, akkoľ nyilván M egy pozitlv
kdvetkezĺnény, ha nem, akkor az pedig egy negatív ktjvetkezmény. Nem hiszi, hogy a
képviselőre ľá lerme oktrojálva brármifele döntés meghozatalźnak a kényszere.

Soĺós Gyiiľgy
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A vita alapjan iĺgy |átja, valójában a Bizottság egy olyan helyzetben van, hogy lényegében a
Hivatď altal indított beszerzések egýajtajóvahagyásaĺól van szó. Bizonyos éľtelemben úgy
Lźńja, hogy ez egyfajta kvazi felesleges jog, mivel nem dönthetnek teljesen jogszenĺen úgy,
hogy akkor most elkaszáLjekezt a szőnyegbęszerzést akar. Lehet, hogy sztfüséges abeszerzési
szabźůyzat és az SZMSZ olyan iranyú korrekciója, hogy ezekó| a fajta beszerzésekĺől nem
egyfajta döntést terjeszt elő a Hivatal, haĺrem tájékoztatja a Bizottságot, hogy ilyen beszeľzés
történt. Mert mindig ugyaĺez a vita elő fog jönni, báľľnilyen beszeĺzésrőI van szó, ami
értékhatar alatti. Ilyen módon megkerülhető az,hogy a Bizottság olyan kellemetlen helyzetbe
keľiljön, vagy egyes tag1ai tryy érak, hogy kellemetlen helyzetbe kerülnek az źtlta|, hogy a
beszeruést és abeszerués feltételeit más allapítja meg, nem a Bizoťtság és mégis a Bizottság
kv azĺ kényszeľĹil egyfajta döntésĹj óvĺíhagyási helyzetre.

Soós Gyiĺrgy
Megadj a a szőt Jakabfu Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ugy gondolja, hogy az SZMSZ ebből a szempontból renđben van, itt ĺem az sZMsZ
módosítasát kell kezdeményezni. A Városgazd.íIkod.ísi és Pénzügyi Bizottság elé, akik
előteqesnést tesznek, most immĺíron sokadik alkďommď próbĺálják azt mondani, hogy itt
biznny, csak igen szavazat lehet, mindegy, hogy u egy beszerzśsi eljárás, egy pervite|, vagy
báľmi. Azt gondolja, ez egyszeiien nem igaz, Ami ide jön a Bizottság elé, azt aBimttsĘ
elutasíthatją etgo az ilyen iľanyi módosító javaslatokat is fel kell tenni szavazźsra. A
Bizottságnak felelőssége van ebben dönteni. A szMsz-szel pedig nincs semmi baj, és
ťolösleges is volt ní hivatkozri.

Soós Gyłiľry
A vitźi|ezźĄa. Elsőként az a]ábbi móđosító javaslatot bocsátj a szavazásra:

A Vĺĺľosgazdálkodási és Péĺuiigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy megál|apítja a pźiyázat
eređménytelenségét és ismételten kiíľja abeszerzési eljĺírást.

Soós Gyłirgy
Megrállapítją hogy 3 igen, 1l nem, 1 taľtózkodás szavazatĺa| a Bizottság a módosító
inđítványt elutasította.



1286lf0t4. (KI.08.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(3 igen' 11 nem, Ĺ tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdalkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Komassy Ákos és
Jakabfu Tamas módosító indíwanyát, mely szerint állapítsa meg a pćiyźľnt
eredmén1telenségét és írja ki ismételten a beszerzési eljaĺást.

Soós György
Szavaztsrabocsátjaazalźlbbi,eređetihattttozati javasIatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.,,A Po1gĺáľľresteri Hivatď folépcsőjének textiles buľkolasa, felújítasď' t.áĺgyťl,
közbeszeĺzési éľtékhatart ęl nęm étőbeszeruési eliaľas eređménves.

Felelős: jegyzo
Hataridő. 2014. december 8.

2. abeszetzési e|jérás nyertese a Pađlókirály Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Mező u. 11.

I.em.ĺ4., cégsegyzéksztlma: 0I.09-172646), ame|y a legalacsonyabb összegű, érvényes
ajánlatot ađtą ajźtrúata az ajćnlatkérő rendelkezésére źú1rő fedezeten belül van, ďkďmas a
szerződé,s teljesítésére és nem á|Ikí7ÁÍő ok hatĺálya ďatt.
Elfogadott ajánLati ar (bruttó): 6.428.5Il,- Ft.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2014. december 8.

3. ahattrozatZ. pont1a alapjánfelkéri a jegyzőt avá||a|kozási szerződés aléirésara.

Fęlelős: jegyző
Hatándő: 20 1 4. december 1 5.

Soós György
Megállapítją hogy 10 igen, 3 nem, 2taĺózkođás szavazattalaBizotÍságazalábbihatźrozatot
elfogađta:

128712014. CflI.O8.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 3 nem,2tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkođasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,^ Polgáľmesteri Hivatal főlépcsőjének textiles buľkolása, felújít.ísď' tÁÍgyű,
közbeszętzési éľtékftatáľt el nem érő beszęĺzésí eljĺáras eľedményes.

Felelős: jegyző
Hatráľidő' 2014. december 8.



2. abeszetzési eljaĺás nyertese aPadlókirály Kft.(székhelye: 1038 Budapest, Mező u. 11.

I.em.lŁ., cég1egyzékszÍlma: 01-09-172646), arĺe|y a legalacsonyabb összegii, érvényes
ajánlatot adta- ajźnlrata az a1én|atkérő rendelkezésére źil'ő fedezeten beliĺl van, alkalmas a
szerződésteljesítésére és nem éllĺklzźlró ok hatálya alatt.
E1fogadott ajźnllati aľ (bruttó) : 6.428.5 1 1,- Ft.

Fe1elős: jegyzó
Hatáľidő: 2014. december 8.

3. ahatátozat2.pontjaďapjánfelkéri ajegyzőtavál|alkozźlsiszerzőďésa|étkásźra.

Felelős: jegyzo
Hataľidő: 2014. december 15.

2. Va gyon gazdálkodásĺ és Üzem eltetési Ügyosztály
Elő t erj e s zt ő : P é nze s Att il a - tigł o s zt ólyv ez e t ő
(írásbeli előterj esztés)

Soĺĺs Gyiirgy
Kiilön taĺgyaljaaBizottsérya 2. blokk napirendi pontjait, mivel erre javaslat érkęzik.

Napiľend 2.1. pontja: Kłĺzterĺĺlet-használati kérelmek elbírálása

Soós Gyiirgy
A napiľend vnáját megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Előterjesaési problémája van a szelektív szigetekkel kapcsolatos javasIatot illetően. Komoly
utĺánajarásba te|t, hogy megértse, valójában mi az a javaslat, amire magában az
elótĄesnésben csak utďgatĺások vaľľlak. Pontosabban elkövette an. a łĺbát' hogy kicsit
később nézte meg a mellékleteket. Erti, hogy nagyon tulterheltek a hivatal munkatarsai, de az
a tiszteletteljes kéľése, tegyék maľ meg, hogy úgy rĄiak össze az előterjesztéseket, hogy a
döntés, amit a Bizottság meg fog hozrri, azlegyenmáľ konkrétan benne. Melt itt tényleg csak
a mellékletben lehet megtalálni azt, ar.ri ęnnek a döntésnek a következľnénye lesz.

Soós Gyłirry
Benne van' ahatźrozati javaslat 4.poĺtja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviseIőnek.

Jakabff Tamás
Szintén a szelektív szigetekkel kapcsolatban szeľefuie ismételten szóIni, a mult héten is
őĺĺatta kertĺlt le napirendről. Most bejött egy teljesen más javaslat. Csak aĺ'ra szercÍľlé

felhívni rijľa és i$ta a képviselők figyelmét, hogy az fęltehetően mindannyiuk célją hogy
Józsefĺ'áros polgĺáľai környezettuđatosan viselkedjenek és szelektíven gyíĺjtsék a hulladékot.
Nem gondolją hogy ez valakinek ne lenne a celja. Beállt egy nawszeríí állapot, miszennt az
utcai szelektív hulladékgyiĺjtő szigeteknek a daľabsáma az örvenđetes 5-ről 2-te fog
csökkenni, mert papír-mÍĺanyag gyiĺjtést, azt mér lépcsőhĺázanként fudja csinlílni az FKF
Józsefuaľos területének 90-95yo-án, ahova el tudnak jutni a kukás autók, tchát nem olyan
sziikek az utcźl<. Azaz a lakosságnak maľ csak az iveg hulladékot kell ezekre a szelektív
szigetekre virni. Tudja, hogy nagyon sok gond volt a szelelctív szigetekkel, több volt a panasz
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helyi szinten, mint amerľryi kcjzvetlen hasznot láttak ebből a képviselők. De varosi meg
globális szinten, azért ezeknek a szigeteknek a fennmaradása elég jelentős közérdek, mégis
azt Látja, hogy Józsefraros onkormanyzata jelentősen meg szeretné hlizni ezekęt a
helyszíneket. Ez olyan szintre ment el, amint márr az előzőhéten is kifejtette, hogy a Palota
negyedben aho|20-25%o-a lakik ajőzsefváĺosiaknak, i daľab szelektív hulladékgytíjtő szigetet
nem kíviín engeđélyezni Józsefváľos Önkormtnyzata' Ez kapitáIis hibą azok a Palota
negyeđiek, akik szeretnének az üveg hulladékuktól úgymond k<irnyezetfudatos módon
rllegszabadulni, aztrknak el kell rrleluli ,ctz Y. vagy a VII. keľtileĹ1.le, vagy ki kell nreruri az
orczy térre? A Paiota negyedben pl. sziikség lęrrne legalább 2-3 ilyen szelektív
hulladékgffitő szigetre. Most ez az előterjesztés csak annyit taĺta|maz, hogy ami eddig van
abbóI még mennyit fognak visszaverni' EgyszerĹien elfogadhatat|an az, Łlogy ne legyen
legalább egy váIasztókeľületenként. El Józsefuarosban kb. 5000 váIasztő, ez |ega|ább 6 ezer
ember. Hogy 6000 embeľre ne legyen Józsefuáros terĹiletén hely 2 db ilyen szelektív
hullađékgyÍjtő szigetĺe, ahol 3-3 ęzer ember tudja elhelyezĺi a szelektív hullađékot, ezt
egyszeríien nem tudja elképzelni. AŻ. szerctné kérni, azon dolgozzanak közösen, hogy le
tudják terni ezt a hulladékot, és ne a kommunális huIladékba, ne az utcan dobráIják el, hanem
a rendeltetésének megfelelően a szelektív hulladék gyĹijtőben tuđják elhelyezni. Azt kéÍ|,

legyen 3 ezęr embęrenként egy-egy ilyen sziget, és eztprőbá|jákvalahogy megoldani.

Soĺós Gyiirgy
További kérđés, hozzászőIźs nincs, a vitź.i- |ezźĄa. Szavazásta bocsátja az alábbi hatfuozati
javaslatokat:

L A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati
hozzäjźr:ulrást ad _ díjmentességgel - aza|ábbi ügyben:

Közteriilet-hasznáIő,kérelmező: TársasházKőfaľagĺí u. 5.
(Kisfalu Kft' 1084 Budapest, oľ u. 8.)

Kĺjztertilet-haszrrálat ideje: 2014. decembeľ 08. - 20i5. ápĺilis 30.
KözteľĹĺlet-hasznétlat cé|ja: építési munkateľĹilet (ĺíllvĺányozas)
Közterület-hasnáIathelye: Kőfaragó u. 5.

Kcizterület-hasnĺáIatnagysága: 72,5 m"

Felelős : polgiírmester
Hatźrtđo: 2014' decembeľ 8.

il. A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomĺásul veszi aTársasbáz
Kőfaragó u. 5' közterti|et-huzná7atát20|4. novęmber 30-tól2014. december 08-ig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december 8.

I. A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közrcrulď.hasná|atl
hozzájaru|élst ad - teljes díjfizetéssel _ az alábbi ügyben:

KözterĹilet-hasznźůő,kérelmező: Cĺty Centre Apaľtments Kkt.
(1 158 Buđapest, Bezsilla Nándoľ u. 64.)

2014. đecember 08. - 2017. szeptembet t4.Köztertilet-használat idej e :
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Köaeľĺĺlet-haszĺá|at céIja: Reklámtábla
Közterĺilet-használat helye: Szentkiĺályi u. 5.

Kcizterulet-haszntiatnagysága: 1 m,

Fele1ős : polgarrrresteĺ
Hataridő: 2014. december 8.

il. A Városgazdálkodrási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy tudomasul veszi a City
Centľe Apaľtments Klct. k<izterĹi1et-hasznźt|atátf0I4. szeptember 15-tői 2014' december
08-ig.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2014. decęmber 8.

A Yźrosgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy k<ĺztertilet-hasznźiati
hozzájaru\ást ad - teljes díjfizetéssel - az aLábbi ĺigyben:

KözterĹilęt-hasznćůő' kérelmező :

Közterület-hasznalat idej e :

KözterĹilet-basznźlat céIj a:

KtizterĹilet-használat helye :

Közteriilet-hasznźlatnagysága:

Felelős: polgármester
IJatéľ:rdő: 20 14. december 8.

Közterĺilet-hasznőIő, kér e|mező :

Közterület-használat idej e :

KözterĹilet-használat célj a:

Közteriilet-haszriílat heiye :

Köztertilet-hasznźtlat nagy sága:

Felelős : polgĺírmester
Hatĺíľidő: 2014. december 8.

ónođi Tamás (egyéni vállalkozó)
(1082 Budapest, Nagýemplom u. 5.)
201'4. decembęr 12. -2014. đecembet23.
2014. december29. - 2014. december 31.
idény jellegrĺ aszta|í ĺĺrusítás (karácsony, szilveszter)
Szigony u. 36180 bĺsz.
2m'

Főváľosi Kłizteľület-fenntaľÚó NonpľoÍit Zľú.
(1098 Budapest, Alftĺldi u.7.)
20i4. december 08. - 2017. decembeľ 31.
szelektív hulladékgyujtő-sziget
melléklet szeľinti helyszínek
melléklet szerint

I. A Vĺíĺosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy közterülęt-használati
hozzźĄźru|ást ad _ díjmentességgel _ az a|źlbbi tigyben az'zaI a feltétellel, hogy:

. a szelektív szigetek 5 m sugaľú kömyezetét a Fővárosi Közterület-fenntaĺtő Zrt.
(Kéľelmező) köteles ttsztźn taĺtaru;

o pänäsz esetén azonnali felulvizsgálat szĺikséges, és amennýben indokolt az
áúhelyezés, azt a Kérelmező térítésmentesen biztosítja;

. aZ ütemezett, heti harom alkalommal történő edényĺirítéseken feliĺl az edények
kornyezetének źúIapotźń a Kérelmezőnek minden nap ellenőriznie kell, és

amennyiben szfüséges azoma|i intézkedést teszrek.
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il. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az ďábbi helyszínekĺe, mint
az önkorményzati tulajdonban lévő k<izterületekĺe vonatkozó tulajdonosi joggyakorló
visszavonj a a köztertilet -hasznźiati hozztýáĺulrtst:

. Golgota tér - Delej utca saĺok

. Baross u. 111./b. mögött

. Jtumin u. 1ó. A-va[ szemben (uttesten)

. Nagyfuvaros u. 14. sz. szemben (Arľóra u. Renđelő főbejaratától kb. 10 m-re
úttesten)

r Tisztes utca _ osztźůy u. sarok
o Százados út f6-ta| szemben (Ciprus u. sarok)

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2014. december 8.

Soós Gyiĺľgy
MegáIlapítja, hogy 12 igen, 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
haÍfu o zatokat elfo gadta :

L288ĺ20t4. CflI.O8.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

I. A Városgazdlílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterůilet-használati
hozzájaĺu|ast ađ _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterüiet-hasznźiló,kéľelmező: TársasházKőfaľagó u. 5.
(Kisfďu Kft. 1084 Budapest, oľ u. 8.)

Közteľtilet-használat iđeje: 2014. december 08. - 20i5. április 30.
Közteriilet-használatcélja: építésimunkaterület(al|ványoztls)
Közteľtilet-hasznźiat helye: Kőfaragó u. 5.
Köáerület-hasznáIatĺagysága: 72,5m2

Felelős : polgárrrester
Hatĺáľiđő: 2014. decembeľ 8.

il. A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudom:ásul veszi aTársasház
Kőfaľagó u. 5. ktiaeľület-hasznĺálatátz0t4. novembeľ 30-tól2014. december 08-ig.

Felelős : polgiínnester
HaÍfuldő: 20 14. đecember 8.

1289ĺ2ot4. CflI.O8.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem,2furtőzkodás szavazatta|)

I. A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön! hogy közterrilet-hasznĺálati
hozzájánilást ad _ teljes díjťrzetéssel _ az a|ábbi iĺgyben:
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Közterĺilet-haszná|ó,kérelmező: City Centre Apartments Kkt.
(1 158 Budapest, Bezsilla Nándoĺ u. 64.)

KöZteľület-haszná|atíđeje: 2014. decembeĺ 08. - 201'7. szeptember 14.
Könerület-hasznźúat céIja: Reklámtábla
Közterü1et-baszná|athelye: SzentliiráIyi u. 5.

Közterület-használat nagysága: I m,

Feleiős: polgármester
Határidő: 2014. december 8.

III. A Városgazdálkodási és PénzĹigyi BizotÍság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a City
Centre Apartments Kkt. köĺerüiet-haszná|atáLÍ.f0I4. szeptembeľ 15-től 2014. december
08-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. dęcęmber 8.

Í290ĺ2014. (KI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi BŁottság határozata
(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazĺtta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájttulást ad - teljes díjfizętéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznáiő,k&e|mező: onodi Tamás (egyéni váltalkozó)
(1082 Budapest, Nagýemplom u. 5.)

KöZteľĹilet-hasznĺílat ideje: 2074. ďecęmbęr 72. - 2014. decembet 23.
201'4. đecembet29. -2014. december 31.

Közterület-hasznźilat céIja: idény jellegu aszta|i árusítás (karácsony, szilveszter)
Közterület-használat helye: Szigpny u. 36180 hĺsz.
Koztertilet-haszná|at nagysága: 2m"

Felelős : polgiírmester
Hatáľidő: 2014. december 8.

ĺ291'1201,4. ()ilI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottság batározata
(12 igen' 1 nem, 2 furtőnkodás szavazatta|)

I. A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köaeľület-hasmálati
hozzźĄaľu|éstad_ díjmentességgel _ aza|ábbi ügyben azzalafeltétellel, hogy:

. a szelektív szigetek 5 m sugaľú környezetét a Fővaľosi Kĺĺáertilet-fenntartő Zrt.
(Kérelmező) köteles tisztén tartani;

o panasz esetén azoma|i felÍilvizsgálat szfüséges, és amennyiben indokolt az
áthe|yezés,aztaKére|mezőtérítésmentesenbiztosítja;

. Ą7' utemezett, heti hĺáľom alkalommď történő edényiirítésęken feliil az edények
kömyezetének éů|apotáú a Kérelmezőnek minden nap ellenóľiznie kell, és
amennýben sziikséges azolala|i intézkedést tesznek.
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Köaertilet-használ ó. kérelmező :

KözteľĹilęt-hasznáiat idej e :

Kö ztertĺl et-hasnláIat cé|j a:

Kö zterĺil et-hasznźůat helye :

Kö ztertil et-hasznźiat nagys ága :

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2014. decembeĺ 8.

Fővárosi Kłizterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
(1098 Budapest, Alftilđi u. 7.)
2074. decembeľ 08. -2017. december 3i.
szel ektív hulladékgyĺj tő- szíget
melléklet szerinti helyszínek
melléklet szerint

III. A Vaĺosgazdalkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ďábbi helyszínekre, mint
az önkorményzatí fulajdonban lévő koztertĺletekľe vonatkozó tulajdonosi joggyakoľló
vi s szavonj a a kö Zteriilet-használ ati ho zzź! áĺulrtst:.

. Golgotatér _ Delej utca sarok

. Baross u. 111./b. mögött

. Jtzmin u. 16. A-vď szemben (úttesten)

. Nagyfuvaľos u. 14. sz. szemben (Auľóra u. Rendelő főbejáratátől kb. 10 m-ľe
' úttesten)
o Tisztes utca _ osztźiy u. sarok
o Százados út 26-taI szembęn (Ciprus u. sarok)

Felelős : polgĺíľmester
Hatríridő: 2014. december 8.

Az I29Ll2014. (KI.08.) sz. határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. sz. mellók|ete
tartalmazza.

Napirend 2.2. pontja: Tulajđonosihoz'zájáľulás a Budapest VIII. keľ. Corvin sétány 3.
sz. (1l9ĺB tłĺmb) elektľomos bekłĺtések (10 kv és 1 kV) létesítésének ktizterĺileti
munkáihoz

Soĺós Gyłirry
A vltźLt megnyitja. Kérdés, hozzásző|źs nincs, a vitźt lez,źrja. Szavaz,ásra bocsátja az alábbi
határ ozati javas latot :

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dön! hogy Tulajdonosi hozzájtrulásátađją a
Budapest VIII. kęr. Corvin séüĺny 3. szám alatti elektomos bekötések (10 kV és 1 kv)
Iétesítésének kdzterĺileti munkáihoz'

Ügyiratszam : I 6-t499 l2O1'4.
Kérelmező: ELMU Hźůózati Kft. megbízásábólGTF Elektromos Tervező Fővríllalkozó Kft.
Helyszín: Budapest VIII. keľület, Nagýemplom utca (łľsz.: 36306) bontással és

buľko latb ontással éľĺntett.

Helyľeállítasi kötelezettség :

. a burkolatbontássď érintett jáľda bontási szélességben és teljes rétecrendjében ĺĺjľténő
végleges helyreállításą
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- a burkolatbontás helyszínét elkerÍĺló útvonalat jól láthatóan je|zik, és tajékoztatjźk az
úthasznáĺókat a burkolatbontás varható iđőtartamaľól,

- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tortéĺő helyreallításaľą melyľe a
benháző és kivitelező k<jzĺjsen 5 év saľanciát vállal.

Egyéb kikötések:
- Az engeđélyes, a kivitę|ezés terĺiletén érintett közműtulajdonosok (k<lzmíĺszo1gáltatók)

eseti előírasai a|apjtnvégzi az építést, valamint tőltik helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott közmiĺ, vezeték,kthel a ťoldben nem maradhat.

Fe1elős: polgáľmester
Hataridő: 2014. decęmbeľ 8.

Soós Gyiiľry
Megállapítja, hogy 14 ígen,1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottsźry az a|źlbbihatározatot
elfogadta:

1292120|'4. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen, ĺ nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy TulajdonosihozzájźÍglőset adja, a
Buđapest VIII. ker. Corvin sétany 3. szźlm ďatti elektľomos bekötések (10 kV és 1 kv)
Iétesítésének közteriileti munkáihoz.

IJ gytratsztm: 1 6-7 499 /201 4.
Kére\męző: ELMŰ HáIőzatiKft. megbízásából GTF Etekfuomos Teľvező FővallalkozőKft.
Heiyszín: Budapest, VIII. keľiilet, Nagýemplom utca (hrsz.: 36306) bontással és

buľkolatbontással éľintett.

HelyreáIlítási kötelezettség :

- a burkolatbontássď érintett járda bontlísi szélesséeben és teljes ľétegrendjében tdrténő
vé gleees helyreallítasą

- a burkolatbonŁás helyszínét elkerĹiló úwonalat jól láthatóan jelzlk, és tajékoztat1źk az
úthaszrálókat a buĺkolatbontás vĺárható időtartamáról,

- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben tcirténő helyľeállít:ásarą melyre a
beruháľ;ő és kivitelező közösęn 5 év sarancitńváL||a|.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĺiletén éľintett közniĺfulajđonosok (közrnűszolgáltatók)

eseti előírĺísaĺ a|apjaĺvégzi az építést valamint tőliik helyszíni szalďelügyelet kéľ.
- Felhagyott közrrrű,vezeték, kábel a fijldben nem maĺadhat.

Felelős: polgáľmester
Hatź;ĺĺdő : 201' 4. december 8.
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3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovócs ouó - ügyllezető igazgató
(ír ás b eli eIő t erj e szt é s)

Soós Gyiirgy
KÚlön tźrgya|ásra tesz javaslatot a 3'2.,3.3. és 3.4. napirendi pontok tekintetében. További
lĺrilcin tźĺr gy a|ásr a javaslatokat kéľ.

JakabÍy Tamás
A 3.5. napirendi pontot kéri ktilön Ífugyal^ni.

Soĺĺs György
Egyéb kül<jn tźtrgya|ásrajavaslat nincs, a blokkban maľadt napirendi pontok együttes vitźLjźLt

megnyitja, |ezźtqa. Szavazźsra bocsátja az a|ábbihatétrozatijavaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: A Budapest VI[.' Auróra u. 6. szám alatti Íiildszinti' 35028l0lÁJ1
helyľajzi számri, határozott időľe szóló bérleti joggal terhelt míĺhely helyiség
elĺdegenítése

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) azingďIaĺ-nyilvántartásban a 35028/0lN1 helyľajzi sz:ímon nyilvántaľtott, teľmészetben
a Budapest VIII., Auróta u. 6. sztlm a\aĹti ftjldszinti, 49 ÍIŕ alapteľületíĺ, hatźrozotĹ ideju
bérleti joggal terhelt nem lakás célú helýségre feĺmáĺló elidegenítést Y'lzárő feltétel ďól
felmentést ad,

f) hozzájaral az ingat|an-nýlvĺíntartásban a 35028/0ĺN| heLyrajzi szímon nyilvíntartott,
természetben a Budapest VIII., Auĺóra u. 6. szźĺn a|atti ftildszinti, 49 ftŕ alapterületrĺ
miihely helyiségĺe vonatkozó eladási ajárllat bérllő részéľe történő megküIdéséhez, a
vételárnak, az e|készu|t forgaimi értékbecslés, valamint a 32D0I3. (WL 15.) szémÍĺ
önkonnrínyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapjĺín a forgalmi érték 100 Yo-źtban, azaz
5.880.000,- Ft összegben tĺjrténő közlése mellętt.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatója
Hatźtrldó: 20l 4, december 1 5.

Napiľend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at
jó'ľĺáů'agátsa (5 db)

A napiľend 3.2. pontiált külłin tárgyalásra kikéľték.

Napirend 3.3. pontja: SoD Bt. új bérleti jogviszony létesíteséľe vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. Auľĺíľa u. 6. szám alatti łinkoľmányzati tulajdonú helyisóg
vonatkozásában

A napiľend 3.3. pontját külłin táľryalásra kikéľték.

18



Napirend 3.4. pontja: Harun Hungary Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest Vtil. Baross
u. 125. szám alatti üľes önkormányzati tulajdonú helyisĘ vonatkozásában

A napiľend 3.4. pontját küIön táľgyalásra kikérték.

Napirend 3.5. pontja: Raulino Bt. béľleti díj felüIvizsgálati és szerződés módosítási
kérelme a Budapest VIII. Kiss J. u. 11. szám a|ttt bérelt nem lakás cé|jára szolgáló
pincehelyiség vonatko zásában

A napiľend 3.5. pontját kĺilön táľgyalásra kikéľték.

Napĺľend3.6.pontja:lĚbéľbevételikéľelmeaBudapestvIII.keľület,
Vajdahunyad u. 23. szám alatti tiľes iinkormányzati fulajdonú pinceszinti táľolĺí.rekesz
vonatkozásában

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1. Itozzlźidrul a Budapest vlu., Vajdahunyad u. 23. szźľľ;l alatti, 35669/0lN79 hľsz-ú,
összesen l11 m, alapterĹilehĺ pinceszinti ĺaktaľhelyiségen belül elhelyezkedő 31.
soľszámú, 4mz a|apterületrĺ taroló-rekeszbétbeađźsáłlozhatźrozatlan időre,30 napos
felmondásiidőkikötésé.,"l,|ĽlmagánszeméIyrészéren7<táĺozźscéIjźra
1.875,- Ft/hó + Áfa béľleti + köztizemi és különszo|gáItatasidíjak <ĺsszegen.

2. a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljara szo|géló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/201,3. (VI. 20.)
szźmt Budapest Józsefuarosi onkormanyzati renđe|et 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vá||alja a leendő béľlő.

3. az onkorményzat tulajdonában álló nem lakás céljĺáĺa szo|géiő helýségek béľbeadásának
feltételeiről szőIó 35/2013. (VI' 20.) sztműBudapest Józsefuaľos Önkoľmanyzati rendelet
17. $ (5) c) pontja alapjaĺ eltekint a kőzjegyző előttí egyoldalú kötelezettségvá||a|ő
nyiLatkozatmegtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 15.

Napiľend 3.7. pontja: Javaslat a Buđapest vI[., Bauer s. u.llr szátm a|atti
lakás cserelakásként tiirténő bérbeadásáľa |akásgazdátlkodási feladatok teljesítése
kiiľében

A Váľosgazdalkod:ási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy:

1.) Buđapest VIII., Bauer u.ĺrszźtm a|alti tak|ás 1 szoba, felkomfotos,26,10 ĺł
ďaptertiletű lakás tekint"téb"olDbérlővel fennálló bérleti jogviszony
közcis megegyezéssel történő megsziintetésével egyidejrĺleg, másik cseľelakas
biztosítasával a Budapest vI[., Bauer Ś. "..I;zama|áttĺ l+fél szobas, 40,10
m2 alapterulettŁ komfoľtos lakást - ą bérbeadó áItaI rcrténő betĺc;hazhető óllapot
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biztosításátkovetően-béľbeadjalErészéte,határozottidőľeszólóan-
2015. junius 30. napjáig, előbérleti jog biĺosításával.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. đecember 8.

2.)bozzájźrulahhoz,hogyaBudapestVIII.,BauerS.u.-szímalatti1+fel
szobás, 40,10 lrr" ďapteľiiletű, korrrfoľtos lakás lakhatóvá tételénęk kl3ltsége af014. évi, a
Józsefuárosi onkormanyzat áLtaI a 11602. címen biztosított lakások karbantaľtása keret
terhére történjen, amelynek bruttó kĺiltsége 157.500.- Ft.

Feielős : Kisfalu Kft . rigyvez eto igazgatőja
Határidő: 2074. decembeľ 8.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat 1.) pontjában foglďt megállapodás és bérleti szerzódés
megkötésére.

Felelős : Kisfalu K-ft . ügyvez ető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. februźn 28.

Napiľend 3.8. pontja: Javaslat az ,,IW2014. típusú'' bérlakás pá.Jyálzat eľedményének
megállapítására

A VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1') az ,]W\II4. típusú'' pźůyáaaton meghiľdetett, Budapest vI[., Auľóľa utca ĺ.5.
Íiildszint 6. szźlm alatti lakásra benyťrjtott pźtyáz'at nyertese:

(6 pont)

S orľendben következő pźtlyaző :

(4 pont)

FelęIős : Kisfďu Kft . ügyvez eto igazgatőja
Határiđő: 20i4. december 8.

2.) az ,,W20I4. típusú'' páLyźnaton meghirdetett, Budapest vI[.'
ftildszint 10. szám ďattí lakasľa benyújtott pá|yźaatnyertese:

Dobozi utca 17.

(8 pont)

Nincs sorľęndben következő pźl|yázć:.

Felelős: Kisfa]u Kft' iigyvezető igazgatója
Hatźndő: 20 1 4. december 8.
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3.) az ,,IHĺ20I4. típusú'' ptĺLyázatoĺ meghirđetett, Budapest VIII.' Dugonics utca 11. I.
emelet 2f. szám alaĺi lakásľa benyújtott páLyázat nyertese:

(3 pont)

Nincs sorľendben következő pátrvźző.

Felelős : Kisfalu Kft . üg1ruez etó igazgatőja
Hataľidő: 2014. decembeľ 8.

4.) az,,IW2014. típusú'' páIytuaton meghirdetett, Budapest VIII.' Nary Templom utca
1 2/b. f ii ld sz int 27 . szźm- a|attl lakásra b enyúj tott páIy tnat nyertes e :

(9 pont)

S orrendben következő pá|y ánô :

(8 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatója
Határidő: 2014. december 8.

5.) az ,,IW20I4. típusú'' pélyźľ;aton meghirđetett, Budapest VIII.' Salgótarjáni utca 19.

I. emelet 6. sztlm alatti lakásra benýjtott pźlyazat nyeľtese:

(6 pont)

Nincs soľľendben következő pályaző.

Felelős : Kisfďu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Hatźtriđő: 20| 4, december 8.

6.) az ,,W2014. típusú'' pźlyéuaton meghirdetett, Budapest VIII.' Szĺgetváľi utca 4. I.
emelet 14. szám ďatti lakasrabenffitott ptiyźuat nyertese:

(4 pont)

Nincs soĺľendben kövętkező pá|yaző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridó : 20 L 4. december 8.

7.) az ,,IW2014. típusú'' pźůyázaton meghiľdetett, Budapest VIII.' Vajdahunyad utca 8.

I. emelet 8. szám alatti lakasra benyújtott palyazat nyeľtese:

(7 pont)

Sorľendben következő ptiyénő sorsolás útján:

(4 pont)
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2014. december 8.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az I.), f.), 3.), 4.), 5.),6.) és 7.) pontban meg}latátozott
Jaká.sokra vonatkozĺian a nyertes pályazőkkal' illeťve a nyertes visszalépése vagy
kiesése esetén a sorrendben kovetkeeő pályázólĺ1cal a bé.łle.ĺi szęrzőĺlésÍ kösse meg'

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20 i 5. februfu 28.

9) aptiyźnatra kiírt lakásokra kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a
lakást a bérlęti szerződés megkotésétó| számitott 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 2014. december 8.

10.)

-
kpáLyźzati ajźn|atźt

- tekintettel arra) hogy azok nem
érvénýelennek nyilvánítj a'

Felelős: Kisfalu Kft. tig1rvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 8.

feleltek meg a pźiyźnati feltételeknek _

Napiľend 3.9. pontja: A Kisfalu Kft. Yagyongazdálkodási szelződésének
meghosszabbítása

A Varosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) a Budapest Fővaĺos VIII. kert.ilet Józsęfuarosi onkormanyzat és a Kisfalu Józsefurárosi

Yagyongazdálkodó Kft. között 2014. jnuat l-jétől hatalyos Yagyongazdálkodasi
szerzśdés módosít:íst _ a męlléklet szerint, az abbarl foglalt módosítiásolĺftď egyĺĺtt -
meghosszabbitja 20I 5. december 3 1 -ig.

2.) felkéri a polgáľmestert az előterjesĺés mellékletétképezőYagyongazdálkodasi szerződés
módosítás aláíĺásara.

Felelős: polgármester, Kisfďu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határiđő: f014. đecember 15.

Soós Gyöľgy
Megállapítją hogy 14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi
hatźrozatokatelfogadta:
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Napiľend 3.1. pontja: A Budapest VIII., Auróra u. 6. szám alatti fiildszinti' 35028/O/NI
helyrajzi szźlmil, határozott időre szólĺó bérleti joggal terhelt műhely helyiség
elidegenítése

1293/20t4. (xII.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1ŕ.artőzkodás szavazatta|)

1Tematiktli blokkbun tÖrĺénĺ u szuvuzús.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) aziĺgatlarl-nyilvantartásban a35028/0/NIhe|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Auróra u. 6. szźtm aIaÍhi ftjĺdszinti, 49 m2 alapteľtilehĺ,hatérozott íđeju
bérleti joggai terhelt nem lakás célú helyiségľe ferrnálló eliđegenítést|<lzáĺő feltétel alól
felmentést ad,

2) hoznjanil az ingat|aĺ-nyilvántartasban a 350f8/0lN1 helyľajzi számon nyilvántartott,
természetbęn a Budapest VIil., Auróra u. 6' szám alatti fiĺldszinĺ, 49 m, alapteľtilettĺ
miíhely helyiségre vonatkozó eladási ajćlnlat bérlő ľészére történő megküldéséhez, a
vételárnak, az ęIkészli\t forgďmi éľtékbecslés, vďamint a 32/20t3. (uL 15.) számtĺ
önkormiányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapjan a foľgďmi érték 100 %o-ában, azaz
5.880.000,- Ft összegben tĺjľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezeto igazgatója
Határidő: 2014. dęcęmber 15.

Napirend 3.6. pontja: béľbevételi kéľelme a Budapest vIIr. keľüleÚ,
Vajdahunyad u. 23. szátm aLatti iiľes łĺnkoľmányzati tulajdonú pinceszĺnti táľoló-ľekesz
vonatkozátsában

|29412014. CKI.08.) sz.Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodńs szavazatta|)
(ľemati|cai blolrArban tortént a szavazas.)

A Városgazdálkodási és PénnlgyiBizottságúgy dönt, hogy:

1. hozaźiórul a Bll'ĺ|apest vI[., Vajdahunyad u. 23. szÁm a\atĺi' 35669/0/NI9 hrsz-il,
összesen lllfrť ďapteľiiletiĺ pinceszinti raktfuhelyiségen belül elhelyezkedő 31.

soľsrámrĺ' 4m2 a|apterületÍĺ tĺĺroló-rekeszb&beađźstúlozhatfuozatlarl iđőre, 30 napos

felmondasi ídő kik<itésével, magánszemé|y rész&e ruktźttozźs ce|jara
1.875,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi es kĹilönszolgáltatasi díjak összegen.

a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, bogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem

lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20l3. (VI. 20.)

számtĺBudapest Józsefuĺíľosi onkoľmanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezđése alapjarĺ 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését vĺállalja a leendő bérlő.

az onkorměnyzattrrlajdonában álló nem lakĺás céljaľa szolga|ő heIyiségek bérbeadásának
feltételeirőI szőIő 35/2OI3. (VI. 2O.) számű Budapest Józsefviíros Ônkorľrányzati

3.

z5



rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apjźn eltekint a koť1egyzó előtti egyolđalú
kötel ezettségvál l al ó ny l|atko zat me gtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezető ígazgatőja
Határidő: 2074. december 15.

Napiľend 3.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Bauer s. ".e szám a|atti
Iakás cseľelakásként történő béľbeadására |akásgazdálkodási feladatok teljesítése
kiirében

1295|f0Í4. (xII.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság hatá,rozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ťrgy dönt, hogy:

1.) Budapest VIil., Bauer u. zfun a|atti takás 1 szoba. felkomfortos.26.10 m2
alaptertileťú lakás tekintetében bérlővęl ferľrálló bérleti jogviszony
közös megegyezéssel töľténő megszĹintetésével egyidejűleg, másik cseľelakás
biztosítrásávalaBudapestVI[.,BauerŚ.".dzámaIattil+fé1szobás,4O,Io
m2 alaptertiletíi, komfoĺos iakast - a berbeadó áltąl ttjrténő bekolrczhető állapot
biztosításátkĺjvetően-béľbeudjuIErészére,Ilatźrozottidőreszólóan_
2015. június 30. napjáig, előbérieti jog biztosításával.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatď1a
Hattndő: 20 1 4. december 8.

2.)hozzájźru|aI:lhoz,hogyaBuđapestVIII.,Baue.S.o.Gz,ámaIatttl+féL
szobás, 40,10 m, alapterĺiletíĺ, komfoľtos lakás lakhatóvá tétęlének koltsége a20I4. évi, a
Józsefulĺrosi onkormĺínyzat ćůta| a 11602. címen biztosított lakások karbarúartźtsa keret
terhére történjen' amelynek bruttó költsége 157.500.- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatráľidő: 201'4. december 8.

3.) felkéri a Kisfalu K.ft-t a hatÁrozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és béľleti szęrzódés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 201 5. februar 28.
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Napirend 3.8. pontja: Javaslat az ,,IWf014. típustĺ'' bérlakás pá|yázat eredményének
megállapítására

1296ĺ2014. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hĺtároztta
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szzvazatta|)
(Iematikni blokkban ttjrtént a szavazds.)

A VarosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az ,,IWf074. típusú'' páIyázatoĺ meghirdetett, Budapest vI[., Áuróľa utca 15.
ÍiĺIdszint 6. sztnl alatti lakrásľa benyújtott pá|yázat nyertese:

(6 pont)

S orrendben következő pá|y aző :

(4 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

2.) az ,,W20I4. típusú'' páIytaaton meghirdetett, Budapest VIII.'
fiildszint 10. szĺm alatti lakásra benýjtott pźůyězatnyertese:

Dobozi utca !7.

(8 pont)

Nincs sorrendben k<jvetkező palyźzó.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

3') az ,,Wf074. típusú'' pőlyźzaton meghirdetett, Budapest vlu., Dugonics utca 11.
emelet 22. szjtm ďatti lakásľa benýjtott pilyazat nyertese:

(3 pont)

Nincs sorrendben következő pá|yaző.

Felelős: Kisfalu Kft' iigyvezető igazgatója
Határidő: 2014. đecember 8.

4.) az ,,Wf0Ĺ4. típusu'' pźtlyáraton meghirdetett, Budapest vIIr., Nary Templom utca
12ĺb.ft|dszint27.szźtmalattilakásrabenýjtottpá|yázatnyeľtese:

(9 ponŕ)
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S orrendben követkęző páIy azó :

(8 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattnđő: 2014. december 8.

5.) az,,IHJ2014. típusú'' pá|yázatoĺmeghirdetett, Budapest VIil.' Salgĺótarjáni utca 19.

I. emelet 6. szám ďatti lakásra benyrijtott páIyázat nyertese:

(6 pont)

Nincs sorrendben következĺĺ pa|yaző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatláľidő: 2074. december 8.

6,) az ,,IWf014. típusu'' pźlyázaton meghirdetett, Budapest vlil.' Szigetváľi utca 4. I.
emelet 1'4. szźtm alatti lakásra benyújtott pá|yazat nyertese:

(4 pont)

Nincs sorľendben következő pály áző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľiđő: 20i4. december 8.

7.) az ,,IWf}t . típusú'' pélyázaton meghirdetett, Budapest VIII., Vajdahunyad utca 8.

r. emelet 8. szám ďatti lakasra benyújtott pźiytuat nyeľtese:

(7 pont)

Soľĺendben következő pźiyźző sorsolas útjan:

(4 pont)

Fęlelős: Kisfalu K.ft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20 14. december 8.

8.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy M L.),2.),3.),4.), 5.), 6.) és 7.) pontban meghatźrozott
lakásokra vonatkozóan a nyeľtes päLyazőkkal' illetve a nyertes visszďépése vagy
kiesése esetén a sorrendben kcjvetkező palyazőkkal a bérleti szeruődéstkösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. februaÍ 28.
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9.) apáIyázatĺa kiírt lakásokĺa kotott bérleti szerzođésbe bele kell foglaini, hogy a béflő a
lakást a bérleti szeĺződés megkcitésétóI számitoÍt 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. december 8.

-ł,s-

y tzők pá|y tzatí ajźnlatát

- tekintettel arĺ:a, hogy azok nem
érvénýeiennek nyilvĺínítj a.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatźrldő: 20 14. december 8.

feleltek meg a pźůytuati feltételeknek _

Napirend 3.9. pontja: A Kĺsfalu Kft. Yagyongazdálkodási szerződésének
meghosszabbítása

Ĺ297/2014. (xII.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi BŁottság határozata
(ĺ.4 ĺgen' 0 nem, 1' tartózkodás szavazatta|)
(Tematikni blokkban történt a szavazás,)

A Varosgazdálkodasi és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt hogy

1.) a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzat és a Kisfalu Józsefuarosi
Yagyongazdálkodó Kft. között 20|4. január l-jétől hatalyos Yagyongazdálkodási
szerzóđés módosítást - a melléklet szeľint, az abban foglalt módosítasokkal egyĹitt -
meghosszabbítja 207 5 . dęcember 3 l -ig.

2.) felkéri a polgĺírmestert az előte4esztés mellékletétképező Yagyongazdálkodási szerződés
módosítás a|źńrásáła.

Felelő s : p olgrírme steľ, Ki sfalu Kft . ügyvez etó igazgatőj a
Határidő: 2014. decembeľ 15.

Napiľend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlaÚ
jóváthagĺátsa (5 db)

Soĺós Gyiirgy
A vitét megnyitja, megadja a szőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
A József W..1}szárĺ alatti ingatlanok esetében észrevęhető, hogy átlagosan 50 %-os ĺáĺon

vehetik meg azokat a lakók, kivéve a hatérozati javaslatban utolsóként szereplő lakást'
amelyet 25 oÁ-nak megfelelő összegen, 7.760.000 Ft helyett 1.940.000 Ft-ért. Egyérte|mu az
előter1esztésből, hogy bizonyos foki komfotktilönbség van a lakasok között, viszont úgy
gondolja, hogy a '90-es években, amikoľ ezeket a lakĺásokat bérbe vették, akkor feltehetően
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valamennyi ingatlan komfortnélküli volt. Azőta a lakók vagy komfortosítottfü valamilyen
szinten, saját költségen, vagy nem. Valójćlbaĺ az a javaslata, hogy az említett lakás bérlője
ugyanúgy 50 %-os vételár ajánlatot kapjon, mint az összes többi. A t<jbbihez képest nem taľtja
ľealisnak avételźrat.

Soós Gytiľgy
Válaszadasra megadja a szőt a lGsfalu kft. képviselőjónek.

Nováczki Eleonóľa
Az onkormaĺryzat rendelete nem hagy lehetőséget a Bizottságnak az adott vételar
száza|éko|<tól ęltérni. Egyébként a lakás, béľleti szeruődése szeĺint komfoľĺrélkiili, de a
renđelet úgy szóI, hogy elidegenítésnél a vétę|źtr megá|Iapításźlhoz a valóságos
komfortfokozatot keIl figyelembe venni, a lakás pedig felkomfortos a valóságban. Akkor lett
volna igazttbőI kĹilönbség, ha felkomfortos lenne, és a bérlő komfoĺtosította volna. Komfortos
és felkomfortos lakás 25 %o-os aron éľtékesítendő.

Soós Gytiľgy
Külön szavazźst fog elrendelni a hataľozati javaslatban szereplő lakások vonatkoztsábarl, a
kĺjvetkezőképpen: küiön szayaz a Bizottsźę az e|ső lakás tekintetében, majđ egyben a
második, haľmadik és negyeđik lakás tekintetében, és kii1ön szavazaz tĺtödik lakast illetően.
Megadja aszőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Javasolja az ötödikként szereplő lakas tekintetében, hogy a Bizottság ne jĺáruljon hozzá az
ériékesítéséhez a Leírt összegéľt.

Soós Gyöľgy
Elegendő egy neilrmel szavazniń. Avitźtt|ezéĄa. Szavazásta bocsátja az elsőként szereplő
lakas elidegenítéséľől szóló ďábbi hatźtrozatí javaslatot:

AYtltosgazdĺálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) az ingatlan-nyilvrántaľtĺísbanehetyrajzi számon nýlvrántaľtott, természetben
a Budapest VIII., József kö.lite= zźlm a|atti,21 m2 ďapteľiiletr! hatźrozott
idejií bérleti joggď terhelt lakasľa fennalló elidegenítést |gzaró feltétel alól felmentést ad,

2.) hoznjara| az ingatlaĺ-nyilvántartásban {Ĺl'"Iyajzi szĺámon nyilvántaľtott,
természetben a 

-Budapest 
VIII., József köľút(I- szarn alatti, 21m2

alapterületĺĺ, komfort nélkĹili komforťfokozatll |akásra vonatkozó eladasi ajránlat bérlő
részére töľténő megkülđéséhez, avételáľ:n*, M elkészült forgďmi éľtékbecslés, vďamínt
a33/201'3. (WI. 15.) szamťr önkomlányzati ľendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjáĺa
forgďmi érték95 %o-étbarl, azaz3.667.000,- Ft összegben történő közlése mellett.

FelęIős: Kisfalu Kft. iigyvezetó ígazgatőja
Hataľidő: 2014. đecember 15.

Soós György
Megallapítja"bogy 14 ígen" 0 nem, 1 tartőrkodás szavazatta| aBizottsźry az alábbihatátozatot
elfogadta:
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129812014. (ilI.08.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1. tal.tőzkodás szavazalta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đcĺnt, hogy

1.)azingat|an-nyilvántartásbanaTre|yĺĄziszámonnyilvántaĺott,természetben
a Budapest VIil., Jĺizsef ktiľrit 

-szÄm 

a|atti,2l mr alapteriĺlenĺ, hataĺozott
idejű bérleti joggal terhelt lakásra fennálló eliđegenítéstk<tzilrő feltétel aIól felmentést ad,

2) }nozzájáruI az ingat|an-nyilvántaľtásban allí!|!,heĘrajzi számon nyilvántartott,
természetbena-BudapestvI[.,Jrízsefktiľrĺt_szfunaIatti,f!m2
ďapteľĹileťú, komfort nélkiili komfortfokozatű |akásra vonatkozó eladasi ajánlat bérlő
részére történő megküldéséhez, avételőtĺak, az elkésn1lt foľgalmi értékbecslés, valamint
a3312013. CVII. i5.) szźmuönkornĺányzati ľendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjźna
forgďmi éÍték 95 oÁ-ában, azaz 3 .667 .000,- Ft ö'sszegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. december 15.

Soĺós György
Szavazásta bocsátja a második-, harmadik- és negyedilĺftént szereplő lakĺások elidegenítéséľől
sző|ó alábbí hatźx o zati javaslatokat :

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy hozzÍĄaru| az ingat|arr
nyilvantaňásbana_ĺelyraj"ĺszňonnyi1vántaľtott,természetbenaBuáapest
vI[.,LeonardodaVÍnci"._száma7aÍtl,74m2alapterĺileĺílakasra
hattrozatlarl idejĺí bérleti jogviszonnyď rendelkező bérlő részére történő eladási ajźn|at
kiküldéséhez, a33ĺ2073. (VII. 15.) szamú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfoľtos laklás értékesítésére meghatérozottak szerint, az ekész.illt foľgďmi étékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50 %o-źxal megegyező összegű, 6.350.000,. Ft vételar k<izlése

mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. Ęyvezető igazgatőja
H:atáĺidó: 2014. december 1 5.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzőjara| az ingatlan-
nvilvántaĺásban a
vlil.' Jĺízsef krt.
bérleti jogviszonnyal ľendelkező béľlő tészéte tĺiľténő eladási ajan7at kikĹildéséheą a
33/2oB.(rlr. 15.) szímú önkormĺínyzati rendelet 19. $ (t) bekezđésében, a komfoĺos lakĺás

éľtékesítésére meghatźtrozoLtak szerint, az e|kész:łIt foľgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgďmi éľték 50 Yo-épalmegegyező összegiĺ" 7.025.000,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáridő: 2014. december 15.

elyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest
}zái" alatti, 63 ŕ alapteriiletii lakásra hatźr ozat|an iáejű
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźtru| az ingatlan.
nyilvántartásbana_heIyrajziszámonnyilvántartott,természet.benaBudapest
VIII., József kľt. 

- 

száĺn a|aĹÍi,64 m2 alapterületiĺ lakásra hataľozatlan idejrĺ
bérleti jogviszorľlyal renđelkezo bérlő részére történő eladási ajźn|at kiküIdéséhez, a
33/20I3.!II. 15.) számu önkormanyzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítésére meghataľozottak szerint' az elkészl|t forgalmi értékbecslésben megállapított
foľgalmi órtók 50 o/ł'-ŕlva|mcgcgyczó osszcgp,7.135.000,- FtvótcIórközlćscmcllett'

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014. december 15.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 2 nem, 0 :oirtőzkođás szavazatta| a BizotÍság az a|ábbi
hatĺáľozatokat elfo gađta:

1299120Í4. (KI.08.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 2 nem, Q tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazđalkodási és Pén^gyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájtru| az ingatlan-
nýlvĺíntaľtasban aJ}h"Iyrajzi száľnon nyilvantaĺtott, természetben a Budapest
vIil.,LeonardodaVinci".-száma|atti,74m2a1apteľi.iletúlakásra
hatźlrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlló részére t<jrténő eiadási ajźnlat
kikiildéséhez, a33/2013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (t) bekezdésében, a
komfoľtos lakás éľtékesítésére meghatźxomttak szęrint, az e|készult forgďmi értékbecslésben
megáL|apított forgalmi érték 50 %o-t.ľal megegyező összegű, 6.350.000,- Ft vételar kĺjzlése
mellett.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hlatéľ:rđő: 20 14' december 1 5.

130012014. CXII.O8.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(13 igen' 2 nem,O taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkođĺási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájaĺul az ingatlan-
nyilvrĺntaľtasban aereĘtajzi számon nyilvĺíntartott, természetben a Budapest
VIII., József k.t.l-szétm a|atti,63 m2 alaptertiletú lakásra hatfuozat|anidejíi
béľleti jogviszonnyď rendelkező bér\ó részére töľténő eladasi ajánlat kikĺildéséhez, a
33/20I3.(III. 15.) számú tinkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezđésében, a komfortos lakás
éľtékesítésére meghatiírozottak szerint, az e|késnjlt forgalĺni értékbecslésben megrállapított
forgalmi érték 50 o/o-áxa| megegyező összegri 7 .025.000,- Ft vételar közlése męllętt.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 15.
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130Í/2014. (KI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen, f nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Péľztigyi Bizottság ťrgy dönt, hogy hozzájárul az ingat|an-
nyilvántartásban a
VIII.. Jĺózsef kľt.
bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére torténő eladási ajtn|at kikiilđéséhez, a

33/2013.(I[. 15.) számú Önkormányzatirende|et 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítésére meghatarozottak szerint, az elkésaj|t forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 Yo-źtvalmegegyező összegú, 7.135.000,- Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5ruezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. december 15.

Soĺós Gyiiľgy
Szavazźsra bocsátja az ötödikként szereplő lakas elidegenítéséľől szőIő a|tlbbi hatźtrozatl
javaslatot:

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

e|yrajzi számon nyilvantartott természetben a Budapest
}zź'malatti,64m,alapteriiletrĺlakásľahatźrozatlaniđeju

hellyajzi számon nyilvántartott,

J, szám a|atti,39 m2 alapterĹiletÍĺ
lnozzájźnil, az ingatlarl-nyilvántartĺsban a
természetben a Budapest YIII.' József kľt.
lakásľa hatźrozat|an idejĺí bérleti jogviszonnyal ľendelkęző bérlrő részéte történő eladási
ajźn7at kiküldéséhez, a 33/2013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1)

bekezdésében, a felkomfoľtos lakás értékesítéséľę meghatźsozottak szeľint, az ekészu|t
forgalmi értékbecslésben megĺíllapított forgalmi éÍték 25 %o-tnal megegyező összegű,

1.940.000,- Ft vételĺĺľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 15.

Soós Gyiirry
MegáItapítja, hogy 1

j avaslatot elutasította.
i 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal a BizotĺsĘ a hatźlrozati

t302 ĺ20 1 4. (x[.08.) sz. Y ár osgazdáIko dás i és P énziiryi B Łotts á g batár ozata
(1 igen' 11 nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodĺási és Pénziĺgý BízottsĘ úgy đönt, hogy az ďábbi hattrozatijavaslatot
nem fogadja el:

hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a e lyfurajzi szdmon nyilvántartott,
termĺźszetben a Budapest WII., JóaeÍ k,Ĺ|eoám alatti, 39 ftť alapteľületű
lakásra hatórozatląn idejű bérleti jogviszonnyal rendellrező běrlő részére történő eladási
ajónlat kiküIděséhez, a 33/2013. (ĺ/II. I5.) számli onlrormányzati rendelet 19. s 0)
bekezdésében, a félkomfortos lalrós értékesítésére meghatórozottak szerint, az elkészďilt

igen,
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forgalmi értékbecslésben megállapítoĺĺ forgalmi érték 25 %-dval megegłező tsszegii,
l.940.000,- Ft véteĺdľ kazlése melĺett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 201'4. đecember 15.

Napil.end 3.3. pontja: SoD Bt. új |réľIeti jogviszolly létesítéséľe vonatkozĺĺ kéľelnre a
Budapest VIII. Auľóra u. 6. szám alatti łinkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

Soós Gyöľgy
A napiľend viÍćLjćLt megnyitj ą megadj a a szőt Dudás Istvárľré képviselőnek.

Dudás Istvánné
Ahatćrozati javaslat 1. pontjában a hataľidő megá|Iapításnál szeretné ahatfuozat7an időt és a
30 napos felmondási időt javasolni.

Soós György
Megadja aszóta Kisfalu K-ft. képviselőjének.

Nováczki Eleonóra
Befogadja a módosítlást.

Soós Gyiirgy
Továbbí kérdés, hozzásző|źls nem lévén, a vítát |ezfuja. Szavazásra bocsátja az alabbi
hatér ozatí javas l atot :

AYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) houdjúrzl a Budapest \TI[., 35028ĺ0lN3 he|yrajzj számon nyilvantartott, a Budapest- 
uII.; Aurĺóra u. 6. szźlm a|att talź/lhatő, 23m2 alapterületű, Ĺires, önkormrínyzati
tulajdonri, utcai bejĺíratú, fijidszinti nem lakas céIú helýség újbóli bérbeadásźůloz
hatźrozat|arl időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a soD Bt. részéte, vaľroda és

raktärozás cé|jźra,23.967o. Ft/hó + Áfa béľleti + kozlzemi és kiilönszolgáttatási díjak
összegen.

2) abér\eti szetződés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat trrlajdonában álló nem
takás céljaľa szo|gáJó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ201'3. (VI. 20.)

számu Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjĺín
közjegyzo előtt egyoldďú kotelezettség:ĺźl|alĺási nýiatkozat a|áítésćú vźllalrja a leendő
bérlő.

Felelős : Kisfďu Kft . iigyvez ető igazgatőja
Hatríľidő: 20|4. dęcember 15.



Soós Gyöľgy
Megállapítjąhogy 13 igen, 1nem, Itartőzkodásszavazattal aBizottság aza|ábbihatfuozatot
elfogadta:

ĺ303/2014. (KI.08.) sz. Városgazdálkodási ćs Pónzügyi Bizottság hatńrozata
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattał)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) houdjdrul a Budapest VIil., 35028l0láJ3 helyrajzi szárnon nyiIvántartott, a Budapest
\{[t.; Auróľa u. 6. sziím alatt találhatő, 23 m2 alapterületl'ĺ, Ĺiľes, önkoľmanyzati
tulajdonú, utcai bejaratu' ftjldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához
hatźlrozatĺan időre, 30 napos felmondási idő kik<itésével a soD Bt. tészére, varroda és

raktáłrozáts cé|jźna,23.967,- Ft/hó + Áfa béľteti + köztizemi és ktilönszolgáltatasi díjak
cisszegen.

2) a bérteti szerződésmegkötésének feltétele, hogy az Önkormanyzat tulajdonában álló nem
takás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.)

szttműBudapest Józsefvláľosi onkoľmanyzatí ľendelet 14. $ Q)bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyzó előtt egyoldalú k<jtelezettségváL|alási nyilatkozat altiľästú vállalja a leendő

bérIő.

Felęlős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2074. đecember 15.

NapÍrend 3.4. pontja: Ilaľun Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. Baľoss
u. 125. szám alatti üľes iinkormńnyzati tulajdonrĺ helyiség vonatkozásában

Soós Gyiirgy
A napirend vitźlját megnyitja. Kérdés hozzászó|ts nem lévén, a vitált |ezĄa. Szavazćsra
bocsátj a az a|źbbi hatźr ozatí javaslatot:

A Vĺíĺosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jaľul hozzá a Budapest VIII. 35918l0lV2 helyrajzi számon nyilvĺíntartott, a
Budapest VIII., Baĺoss u. 125. sztlm a|atfii, 20 m, alapterülehĺ tires, önkorľnźnyzati
tulajdonú, utcď, ftjldszntl bejáratű nem lakas célú helyiség bérbeadásźlhoz a Haľun
Hungaľy Kft. részére a bérleti díj közös költség összegen történő megállapítasa melIett.

2.) hozzajarul a Budapest VI[., 35918/0lNf helyrajz1számon nyilvántartott, a Budapest
v[I., Baľoss u. 125. szźlm a\aĹt ta|źůhatő, 20 ĺÍť ďapteriiletiĹ tires, onkormźnyzatl
hrlajdonú, utcai bejarafu, fiĺldszinti nem lakás célú helýség bérbeadásźůloz hatfuozatlarl
iđőľe a Harun Hungary Kft. részéľe, iroda célja'ĺa" 79.333,- Ft/hó + Afa bérleti +
kozíjzemi- és kiilön szolgźitatźsi díjak cisszegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétęle, hogy az onkoľmanyzat fulajđonában iílló nem
lakás céljĺíra szolgáló helýségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóIó 35D0|3. (VI. 20.)

szÁmú Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi



bérleti đíjnak megfelelő óvadék megťĺzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyzo előtt egyoldalťr kotelezettségváIlalási nyilatkozat aláírását vtů|a|ja a leendő
béľlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20ĺ4. december 15.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 4 igen,9 nem, f tartőzkodźs szavazaLíal a Bizottság ahatźrozatijavaslatot
elutasította.

1304/2014. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(4 igen, 9 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkodási és Pérrztĺgyi BizotĹság úgy đönt, hogy az aLábbihatározati javaslatot
nem fogadja eI:

I.) nem jáľul hozzá a Budapest ĺ/III. 359]8/0/Á/2 pelyrajzi számon nyilvóntartott, a
Budapest VIII., Bąross u. l25. szóm alatti, 20 m, alapterületii üres, Ónkormányzati
tulajdonú, utcai, földszinti bejáratú nem lakás céIú helyiség bérbeaddsához a Harun
Hungary Kft. részére a bérleti díj kazas lúItség összegen ttjrténő megóIlapítósa mellett.

2.) hozzájárul a Budapest VIII., 35918/0/A/2 helyrajzi számon nyilvóntartott, a Budapest
VIII., Baross u. I25. szám alatt található, 20 m, alapteriiletű, üres, Ónkormdnyzati
tulajdonú, utcai bejóratú, foldszinti nem lakńs céIú helyiség bérbeadásóhoz hątározatlan
időre a Harun Hungary Krt. részére, iroda céljóra, 19'333,- Ft/hó + Afa bérleti +
Iüzüzemi- és kulan szolgáItatdsi díjak összegen,

3.) a bérleti szeľződés megkt;tésénekfeltétele, hogł az onkormdnyzat tulajdondban álló nem
lalcas céljóra szolgáIó helyiségek bérbeadósának fekételetről szóIó 35/20]3. (VI. 20,)

számlź Budapest Józsefvórosi onkormónyzati rendelet 14. s a bekezdése alapjdn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvaděk megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjdn
kozjeglző előtt egłoldnlú katelezettségvállalási nyilatlrnzat alóírasát vóllalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hatĺáńdő: 2014. decembeľ 15.

Napiľend 3.5. pontja: Raulino Bt. bérleti díj felĺilvizsgálati és szeľződés mĺódosítási
kéľelme a Budapest VIII. Kiss J. u. 11. szám a|aít béľelt nem lakás céljáľa szolgáló
pincehelyiség vonatko zásában

Soós Gyiirry
A napiĺend viÍajátmegnyitją megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Mivel tuđjak ráverľri a házat, hogy ezt a beázást sziintesse meg? Nyilvźn ez az
Önkormanyzatnak közvetlen káľt okoz és okozott eđdig. Ha ezt a döntést igy eIťogadja a

34



Bizottság, azza| nyíWán könnyen eléĺheti, hogy ez avá|La|kozźts csődbe megy és visszaadja
ezĺ a helyiséget. Kétli, hogy ez lenĺe a céI, azt gonđolja, a cél az lenne, hogy a hĺĺz sztintesse
meg a beázást, és valamifele tevékenységet tudjon folýatni ott a bérlő. A múltra esetleg, ha
van valami követelése az onkormtnyzatnak a sok beázássaI kapcsolatban, aŻ. peđig
érvényesítse.

Soós Gytirgy
Ez természetes. Megadja aszóta Kisfalu Kft. képviselőjének.

Nováczki Eleonóra
Ebben az esetbęn attrsashźaat már felszólítottak a helyreállításľa, jelenleg ott tartanak, hogy
valószínűlęg peresíteni kell a követelésüket, meľt nem csináltak még meg annak ellenére,
hogy aľajánlatot mĺír 2013-ban szeľęńek abeézésra. Amennyiben abér|o nem ért egyet az
onkormányzat döntésével, akkor jogi úton fud bérleti díj csĺĺkkentést kérni, ha peres eljaľást

indít az onkormányzat e!|en, akkor valóban fellép olyan kára is az onkotmtnyzatnat ami
bérleti díj kiesésbőL szfumaz\k, és azt pluszban tuđja még az onkormźnyzat a tarsashazon
érvényesíteni'

Soós Gytiľgy
További kérdés, hozzźtsző|ás nincs, a vĺtźt |ezćąa. Szavazásta bocsátja az a|tlbbi hatźrozati
javaslatot:

A Vrírosgazdálkodási és Péĺrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzá a Raulino Bt.
tészére, - á|tu|ubéľelt, Budapóśt vfII., Kiss J. u. 11. szám alattí34650tN4| hľsz-ú, 125 m2

alapteriiletú utcai, pinceszinti, nem lakás célú ĺizlethelyiség vonatkozásában a bérleti
szeľződés módosításához és abér|eti đíj csökkentéséhez.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Határidő: 2014. december 15.

Soĺós Gyöľgy
Megatlapítj a,hogy 1'2 igen,1 nem, 2tartőzkodás szavazatta| aBizottsĘ az aLétbbibatźtrozatot

elfogadta:

t305|20Ĺ4. (KI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzügyiBlzottsáq határozata
(12 igen,1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jfuu| hozzá a Raulino Bt.

tészéte,azźilta|abérelt, ľudapeśt vlu., Kiss J. u. 11. szźtmalat1i34650tV41hľsz-ú, !25m2
ďapteľĺiletrí utcai, pinceszinti, nem lakás célú iizlethelyiség vonatkozasźtbaĺ a bérleti

szeruődés módosításáho z és abérleti díj csökkentéséhez.

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatźndó: 20 14. december l 5.

35



4. Eryebek
(ír ásbeli előterj esztés)

Sołós Gyłirgy
Ktilön táĺ gya|ásra javaslatokat kér'

Komássy Ákos
A 4.I. napiľendi pontot kéri kĺilön tĺírgyalĺi.

Soós Gyiirry
Egyéb külön tźrgyalásrajavaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok egyiittes vitźtját
megnyitja,Lezárja.Szavazźsrabocsátjaazalábbihatározati javaslatokat:

Napiľend 4.l.. pontja: GNM Színitanoda Egyesület bérleti díj rész|etfizetési kéľelme
Előterjesztő: Póris Gyuláné - a Péruzügłi Ugłosztály vezetője

A napiľend 4.1. pontját küIłin táľgyalásra kikérték.

Napiľend 4.2. pontja: Javaslat a jelzőľendszeľes házi segítségnyújtás ellátás biztosítása és

ÍinanszÍroz ása tár g átban kiitiitt szerző dés módos ításá ľa
ElőteĘesztő: Sántha Péterné _ aLpolgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Budapest Józsefvĺíľosi
onkormĺányzatközött2014. ápnlis 28. napjĺín kötött, jelzőręndszeľes hazi segítségnyujtás
ęllátása tźľgyában kötött szerződés módosítasát az előterjesztés 2. számú mellékietében
foglalt taľtalommal.

Felelős : polglĺnnesteľ
Hatźndő: 20 1 4. december 8.

2. felkéri a polgáľmestęrt a hataľozat 1. pontjábaĺr elfogadoĹt szerződésmódosítas altúrasttta.

Felelős: polgáľmester
Hatźndo: 2014. decembeľ 3 1.
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Napirend 4.3. pontja: Javaslat Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkoľmányzĺt és a Klebelsbeľg Intézményfenntartó Kiizpont kőzött megállapodás
megktitésére
Előterjesztő: Dr. Kovócs Gąbriella_ aljegłző

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1'.) hozzájźrul Budapest Fővaros VIII. keľĺĺlet Józsefuarosi Önkormanyzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ közĺjtt ktitenđő megállapodás megkötéséhez, me|y az
előterj esaés mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 8'

2.) felkéľi a polgármesteľt a hatarozat t. poĺija szerinti megállapodás a|éńĺására.

Felelős : polgĺírmester
Hatĺáľídő: 2014. december 8.

Soĺís György
Megállapítja, hogy 12 igen, 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta| a BizoĹĺság az ďábbi
hatáĺ o zatokat elfo gađta :

Napiľend 4.2. pontja: Javaslat a je|zőľendszeľes házi segítségnyrĺjtás ellátás bĺztosítása és

frnanszírozása tárgyáhan kiitött szeľződés módosításáľa
Elő terj e sztő : Sántha P éterné _ alpol gármester

t306ĺ2014. (x[.08.) sz. Városgazdálkodási és PénzůiryÍ Bĺzottság batá,rozata
(12 igen,l nem, 2 tartózkodás szavazattal)
(ľemątikai blokkban tt)rtént a szavazás)

A Varosgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Szociális és Gyermekvéde1ĺni Főigazgatósag és a Budapest Józsefuárosi
onkormanyzatközőtt20t4. ápri|is 28. napján kötött, jelzőrendszeľeshźnisegítségnýjtás
elláüĺsa ttrgyźbarĺ kötött szęĺzőđés módosítísát az előterjesztés 2. szźtmis, mellékletében
foglďt taľtalommal.

Felelős : polgĺírmestet
HatÁrldo: 2014. december 8.

2. felkéľi a polgĺíľmesteľt a hatfuozat 1' pontjában elfogadott szerződésmódosítás a|tftasfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.



Napiľend 4.3. pontja: Javaslat Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefvárosi
Onkoľmányzat és a Klebelsberg Íntézményfenntaľtó Központ közőtt megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kovócs Gabriella - aljeglző

1307ĺ2014. (xII.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(I2 igeĺ,l nem, f tartőzkodás szavazattal)
(Iematikai bloklĺbąn tortént a szavazás)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1'.) hozzäjźru| Buđapest Fővaros VIII. kęľület Józsefuárosi onkormanyzat és a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Kőzpoĺt között kötendő megállapođas megkotéséhez, mely az
előterj esztés mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 8.

2.) felkéń a polgármesnrt ahatáĺozat I. pontja szerinti megállapodás a|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20L4. decembeľ 8.

Napirend 4.1. pontja: GNM Színitanoda Egyesĺilet béľleti díj részletťuetési kérelme
Előterjesztő: Páris Gyuláné _ o Pénziigłi Üg,losztóly vezetője

Soĺós Gytiľgy
A napirend vitáiźLtmegnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
ortil neki, hogy a GNM Színitanoda a VIII. keriiletben varl. Azt nem érti, hogy mi 1'ortéftf}
hónapig ezze| atartozassď. }íaazóta is Íizetik a havi bérleti d.íjat akkor? Nem érthozzá, đe

miéľt nem tudtak csúsztatva befogadni az azótabeťtzetett bérleti díjakat, és akkor az utoIsó
két hónapp a| tartoznaa Színitanoda, ami azÉrt nem a vĹIágvége még.

Soós Gyłirry
Megadj a a szőt Danada-Rimĺán Eđina je gyzonek.

Danada-Rimán Edina
Nincsenek infoľmációik aľról, hogy milyen átrneneti nehézségei vannak a GNM
Színitanodanak, aÍni miatt nem tuđta fizetni ez a]att a 20 hónap alatt, de most javaslatot
teszľrek a részletfizetésre.

Soós Gytiľgy
Megadj a a szśt Jakabfu Tamas képviselőnek'



JakabĘ Tamás
An. kérđeńe Komássy Ákos képviselő, hogy ha úgy fogadtak volna be a ťĺzetésriket, hogy
van egy hónap, ahol nem ťtzettek, meg még egy hónap, viszont a harmadik hónapi beťlzetést,
azt az első havi bef,rzetésre, a negyedik hónapit a masodik haviĺa fogaďták volna be. Akkor
most nem sok éwel ezęIottítartozásuk lenne, Ĺ*"m az e|ozó meg az aze|őttihónap. És akkoľ
még nem lenne akkora tartozasuk, lrogy bárrrríféle eljárás fenyegetné őket.Ez volt a kérdése
Komássy Akos képviselőnek.

Soós Gyiirgy
Megadj a a szót Danada-Riman Edina j e gyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Elnézést kér, nem volt világos szźmfua. Ez akét havi elmaĺadás az źltalakitasnál keletkezett,
amikoľ a Klebelsbeľg Intézményfennt aĺtő źlwette az iskolákn ak. Ez iđő után mĺír odafizette a
bérleti đijat aziskolának, nem pedig az onkorményzat\loz.

Soós Györry
További kérdés, hozzźszóIźs nincs, a vitát Lezźt4a. Szavazásra bocsátja az a|ábbí hatátozati
javaslatot:

A Vĺíľosgazdálkodrísi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a GNM Színitanoda EgyesĹilet
49I.376 Ft fennálló hźtraléktń harom egyenlő részletben, 163.792 Ft/hó összegben fizesse
meg 2014. december 15.,2015. januaľ 15. és 2015. februat 15. napjáig. Amernyiben nem
fizetí meg az Egyesület a ľészleteket hatĺíridőben, a hátrďék egy<isszegben válik esedékessé.

Felelős: polgármester
Hatzľ'idő: 20 1 5. februáú 15.

Soós Gyiirgy
Megatlapítja, hogy 12igen,O nem, f 1artőzkodtĺsszavazattď aBizottsźąazalábbihaÍfuozatot
elfogadta:

L308ĺ2014. (xu.Os.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozĺta
(12 Ígen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban)

A Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a GNM Színitanoda Egyestilet
49t.376 Ft fennálló htĺľa|ékźt haĺom egyeĺilő ľészletben, 163.792 Ft/}ró összegben fizesse
meg2014. december 15.,2075.januar 15. és 2015. februaľ 15. napjríig. Amennyiben nem
ťlzeti meg az Egyestilet a részIeteket hatáľidőben, aháta|ék egyösszegben valik esedékessé.

Felelős : polgĺírľrester
Hatrĺridő: 2015. februar 15.



Soós Gyiirgy
Az Ĺilés vége Í4 óra 16 peľc, megktiszöni a résmételt.

K. m. f.

Vöriis Tamás
Bizottság alelnöke

Az Mötv-ben foglďt ľendelkezéseknek megfelel, és a Varosgazdalkodási és Pénzíigyi
Bizottság 2014. decembeľ 8-ai t.ilésén elhangzottakat hítelesen

,"ÄM
Szervezési és Képvi

^'"ffiPp111*^gJil-

Szervezési és Képviselői Iroda üryíntézője

A bizottsáei iegvzőkiinw mellékletei:

. 1. sz. melléklet l ąz 129I/2014, (Xil.08.) sz' hatdrozat melléHete

- jelenléti ív

. meghívó

- előterjesztések

ĺĄ 'ls l--b

! ĺ l ,ľ
Aw|ą/l,,^x Ł'L

{ Asócs Zsanett futa
Szervezési és řépviselői lroda ugyintézóje
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