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Jelenlévő meghívottak: Egry Attita alpolgórmester, Danada-Rimán Edina jeglző, dr.
Kovács Gabľie|Ia aljegyző, dľ. PestÍ lvett a Polgórmesterí Kabinet vezetője, dľ. Palotai
P-éteľa Polgórmesteri Kabinet Titlaźrsdg trodavezetője, Páľis Gyuláné a Pénzügli
Ügłosztĺźlyvezetője, Pénzes Ätfilĺa a Vagłongazdólkodóst és Uzemeltetési Ügos,täly
vezetője, Annus Viktor a Városfejlesztési lľoda vezetője, dr. Hencz Ádľienn a Gązůźlkođdsi
Iroda vezetője, Szabó Endľe a Létesítményüzemeltetésilroda vezetője, dr. Kecskeméti
Lász|ő a Törvényességi és Perképviseleti Iľoda képviselet,źben,Teszársz KáľoIy tanácsądó,
Nunkovĺcs Maľtin a Józsefvóros Közt)sségeiért Nonprofit Zrt. Irepviseletében, Bonyhády
Elek BKIK I/Iil. kertłIeti Tagcsoport elnölre, Nováczki Eleonĺóra a Kisfalu Kfr
divízióvezetője, dľ. Giircsiis Mĺónika a Kisfalu Ęft. irodavezetője, M;arkő Tímea a Kiýalu
Idft. irodavezetője, Hajťlu Kataľn a Kisfalu Ęft. irodavezetője, Zsidi Lajos a Kisfah Krt.
irodavezetője

Soós Gyiirgy
Köszönti a megjelenteket a BizoÍtság 201'4. évi 2. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 11 fővel hatźrozatképes. Ismeĺteti a napirendet, majđaz alźtbbi napirendi javaslatot
bocsátja szavazásta..

Napiľend:
Ĺ. Zárt üIés keretében táľgyalandĺó előterj esztések
(írósbeli előteĘ esztés)

1.

Javaslat ,,Yźl|a|kozttsi szerzőđéskeretében építésiés szerelési munkálatok elvégzése
az Ú: Teleki téń Piac épüIetén'' tareyú kozbeszerzési eljĺírĺáseredményének
megál'Iapítźtsźłta

Előteľjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _

a

Vórosfejlesztési és FőépítésziÜgłosztóly

vezetője

2. VagyongazdáIkodásÍ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály
Előterj esztő : P érues Attila _ ügło sztáIyvezető
(írásb eli e l őterj e sztés)

1. Közteľiilet-hasznéůati kérelmek elbírálása
HELYSZÍNI KloszTÁssa.ĺ'

2.
3.

+ CSERE

ELÓTERJESZTES

Tulajdonosí hozzźĄźru|ĺás_ harom helyszínen végzenđó_ UPC htůózati bekcitések
közterületi munklíihoz
Tulajdonosihozzájáralás a Nemzeti KözszolgźiatlEgyetem lovardájáłloztörténő vízés csatomabekötés közteľĹileti munkráihoz

(ľóľxnzľrsÍľÉs)
Bláthy ottó utca

4. Tulajdonosí horuájźralźsElnok utca
5.

csomópontban
gyďogátkelőhely źLt^Iakitástľĺakközteľiileti munkáihoz
BKK
Tulajdonosí hozzajźĺľullísa BuđapestVIII. kęr. Kĺĺlváriatéren létesítenđ<í
jegyautomata villaĺnoseneryia-eL|áltás kiépítésénekközterületi munkáihoz
.

(POTKEZBESTTES)

meghosszabbítása
6. Kizírólagos vfuakozóhelyek đíjmentességének

(POTKEZBESTTES)

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő : Kovács ottó _ ügłvezető tgazgató
(írásbeli előteĘ esztés)

1.
2.

3.
4.
5.

Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételar és ęladási ajariatjőváhagyäsa(2 dy)
Lakas elidegenítésévelkapcsoIatosvételiáľés eladasi Ąán1at jővźhagyása (MAV telep)
_ ELOTERJE SZ;T O VISSZAVONTA
Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca 17. ftilđszint3. szám ďatti nem laklás celjĺára
szolgáló helyiség eliđegenítése
A Budapest VIII., Diószęgi S. u.ĺD
szźm a|attilakás eiidegenítése
A Budapest VIII., József krt. 66. szám a|atti fiildszinti, 35641/0ĺN3 helytajzi szttmű,
hatátroz-atlan, időre szóló bérleti joggal teľhelt nem lakás céljĺáľaszolgáló helyiség
elidegenítése

6. A

Budapest VIII., Magdolna atca 42. ftjlđszint8. szám a|atti,35373l0/N4| helyrajzi
számú üres, ftildszinti ľaktĺáľhelyi ség elidegenítése
A Budapest VIII., Práter
szám a|attí lakĺás elidegenítésével
kap c so l ato s v éte|ár és el adási ajźnlat i óv źŕrały
ás a
.ť1. .Duu.'P'sL v lrr.' ĐZlBU,,y .,.e
sza'n alaltl raKas erloegeluTese
A Budapest VIII., Teleki tét 3. széľna|atti,35I33/0/N113 helyľajzi sz:ímútiľes,
fiildszinti miíhely helyiség elidegenítése

utcatll

7.
o.
9.
10.

A Zupp

Group Kft' bérleti díj megállapításanak módosításiíra vonatkozó kéľelmea

Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szám alatti tires, önkormányzati fulajdonú nem lakas
célúhelyiségre
11. Soós Lászlőné egyéni vállďkozó és az FGE Management Kft. bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. keriĺlet, Illés utca 16. szźtrn alatti tiľes, önkormźnyzati fulajdonú nem
lakás célúhelyiségre
12. Royal Smoke 2013 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest V[II. keľĹilet,KáIvźttĺat&t6.
szám a|atti tiľes, <inkoľmźnyzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségre
13.

Hungaľo Domus Andia Kft. bérbevételikéľelmea Budapest VIII. kerület
Nagýemplom u. |2/b. szźlm alatti tires, önkormányzati fulajdonri nem lakás célú
helyiségre

14.

ANTONI^,75 Kft. bérbevételi kérelme a BuđapestVIII. kerÍilet, Német u

13. szám
ďatti riľes önkoľmiínyzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
15. MobilBaľát Kft. bérbevételi kérelme a BuđapestVIII. keľület, Práteľ u. 9. szam ďatti
üres, önkormányzatitulajdoni nem lakás célúhelyiségre
16. ClríznéGladysz Évaegyéni vái|aIkoző bérleti díj felülvizsgálati és szeruődés
módosítási kéľelmea Budapest VIII. kerĹile! Pľáter u. 55. szźtm a|att bérelt helyiség
vonatkozásában
17. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üľoi ĺt 34. szźľĺlďatti ĺires, önkormányzati
tulajdonú nęm lakás célúhelyiség nyilvános egyfordulós pźůyázaton töľténő
bérbeađasara
18. Az Interkulĺľális PáĺbeszédKtlzlnsznú Alapítvríny új bérleti jogviszony létesítéseés
kedvezĺnényes bérleti díj megrállapít{ása iranti kérelme a BuđapestVIII., Víg u. 28.
szám a|at1i iiľes önkormźnyzati tulajdonú helyiség vonatkozóan
Ig.Jadószánrĺn|
rendelkező magénszemé|y, a Habilitíciós Alapítvany és
Magyar Kutyás Kutató-Mentő Alapítvríny bérbevételikéľęlmea Budapest VIII.
kerĹilet, Víg u' 32. szźtm ďatti tiľes, önkormrányzati tulajdonú nem lakas célú
helýségre
20. Javas|at a Budapest VIII., Kis Süíció utca 5. szétma\attiNemzetiségi onkonnányzatok
źltal hasznáIt helýség belső felúj ítás aľa

2|. Javas|at

a

,,MCS/20I4. típusú''kétfordulós minőségi lakáscsere

páLyéuat

eređményénekme gźi|apitasáĺa

ZL.Iavaslat a Budapest VIII. kerület, Pľáteľ u.

szam ďatti lakas
bérbeadásźtta
23. Javaslat a,,DH-Ia2014. típusli'' bérlakás pályázat eredményénekmegĺíllapítĺĺsára
24. Javaslata Budapest VIII., Kis Fuvaros
széĺnalattílakás cseľelakásként
töľténő bérbeadásara lakásgazdtůkodási feladatok teljesítéseköľében

u.el

25.

MUSIC MERCANT Kft. és a Magyarorczági Evangélikus Egyhaz Luther Kiadó

bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Rĺákóczi ilt 57. (Kiss J. u. 2/a.) száľľr
- vonatkozísában 1sťlncŐssrc,
a|aĹIi üres önkormĺányzati tulajdonú helyiség

porrcÉzvEsÍTÉs)

4. Egyebek
(ír ós b eĺi elő terj e szt és)

l. A

Képviselő-testtilet tagjainak megválasztását követő vagyorulyilatkozat-tételi
kötelezettség telj esítése
ElőteĘesztő: Soós cyoľgy - a ĺrarosgaz,l,źĺĺaňźsi
és ľénzügli Bizottsúg eln,lke

Soós György
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodts szavazattal a Bizottsáą az alábbi napirenđet
elfogadta:
1L9 0 l20 14.

6r.24.) sz. Váľosgazdálko dási

és P

énzügyi Bizottság határ ozata

(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság azalábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. ZáLrt éiléskeretében
(ír ós b el i el ő t erj e s zt és)

1.

táľgyalandó előteľjesztések

Javaslat ,,Yźůl'aLkozási szerződés keretében építésiés szerelési munkálatok elvégzése
az Ú: Teieki téť-Piac épületén'' t*ew közbeszerzési etjĺáĺĺáseredményenek
megźÄl^apításźra

Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA _

a Városfejlesztési és FőépítésziÜg1łosztóly

vezetője

2. VaryongazdáIkodási és tjzemeltetési Üryosztály
Előterj esztő : P énzes Áttila _ iiposztáIyvezető

(írósbeli előteĘ esztés)

1.

2.
3.

4.
5.

Köztertilet-hasma]ati kérelmek elbírálĺísa
Tulajdonosi hozzáĄarulás - harom helyszínen végzenđő_ IIPC há|őzati bekötések
kiizterĹileti munkáihoz
TulajdonosihozzźĄźru|ás a Nemzeti Kozszolléiati Egyetem lovaľdájríhozĺorténővízés csatomabekötés közteriileti munkáihoz póľxÉznESÍTÉS)
Tulajdonosi hozzájárulas Elnök utca
Bláthy ottó utca csomópontban
gyalogátkelőhely átalakításanak kdzteľtileti munkáihoz
Tulajdonosi hozzájaru|ás a BuđapestVIIL keľ. Kálvĺłria téren létesítendő BKK
jegyautomata villamosenergia-ellátas kiépítésénekköZterĺileti munkáihoz

GóľxÉznESÍTÉS)

6. KizźltőI?eos , vfuakozőhe|yek díjmentességénekmeghosszabbítása
(POTKEZBESTTES)

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő.. Kovács ottó _ ügnezető igazgató
(íľós

b

eli elő

1.

2.
3.
4.
5.

t erj e s zté

s)

Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételar és eiadási ajćnIat jć:véhagyása (2 đb)
Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca 17. ťoldszint 3. szÍm ďatti nęm lakás céljĺára
szolrgálró helyiség elidegenítés e
A Budapest VIII., Diószegi S. u. a)számalaÍti lakás elidegenítése
A Budapest VIII., József kÍt. 66. szám a|aÍ1ífiildszinti, 3564l/0/N3 he|yĺajzíszźmu,
hatttrozatlan időre szóló béľletijoggal terhelt nem lakás cé|jaĺaszolgáló helyiség
eliđegenítése
A Budapest VIil., Magdolna utca 42. fłjldszint 8. szám alatti,35373ĺ0/N41 he|yĺajzi
sztmi:' Ĺires, fiildszinti raktaĺhęlyiség elidegenítése

6.ABudapestVIII.,PráterutcaIDszźlmaLattilakríse1idegenítésével
kapcsolatosvéte|áréseladásiajarůat jővéhagyása

7.ABudapestVIII.,Szigonyu.-sztrrĺa|attílakáselidegenítése
8. A Budapest VI[., Teleki tér 3. szźtm a|attí,35I33/0/N113 helyľajzi számú iires,

ftjldszinti műhely helyiség eliđegenítése
Zupp Group Kft. bérleti díj megállapítasának módosítasaľa vonatkozó kérelme a
BuđapestVIII. keľĺilet,Futó u. 3. szám alatti tires, <inkormányzatitu|ajdonú nem lakás
céIli helyiségľe
10. Soós IÁsz|őné egyéni věilal'koző és az FGE Management Kft. bérbevéteIikéľelme a
Budapest VIII. kerĹilet, Illés utca 16. szám a|attí iires, önkoľmźnyzati tulajdonú nem
laklás célúhelyiségľe
11. Royal Smoke 2013 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet, Kĺálviíria tér 1'6.
szám ďatti tires, önkormányzati fulajdonú nem lakiás célúhelyiségľe
12. Hungaĺo Domus Andia Kft. bérbevételikérelme a Budapest VIII. keriilet,
Nagýemplom u. |2/b. szőm ďatti ĺires, önkormárryzati tulajdonú nem lakĺíscélú
helyiségre
13. ANTONI.L,75 Kft' béľbevételikéľelme a Budapest VIII. kerÍilet, Német u. 13. szam
alattiiires<inkormĺányzatitulajdonúhelyiségvonatkozźsában
14. MobilBaúúKft.bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriitet, Práter u. 9. szám ďatti
Íiľes,önkoľmányz-atitulajdonú nem lakas célúhelýségre
t5. GYné Gladysz Évaegyéni vál]a|kozó bérleti díj felĺilvizsgálati és szeruőđés
módosítási kéľelme a Budapest VIII. kerÍ.ilet, Práteľ u. 55. szjm a]att bérelt helyiség
vonatkozísában
16. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Üll0ĺ ĺt 34. szőmĺ alatti iires, önkormányzati

9. A

"

fulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfordulós pá|yézatoĺ ttjrténő
bérbeadźsfua

Az

Interkulturrá]ís Páľbeszéd Köáaszni

Alapítvany új bérleti jogviszony létesítéseés
kedvezményes béľIetidíj megállapítźsa irénti kéľelĺnea BuđapestVI[., Víg u. 28.
szźtma|attiiiresönkormźnyzatitulajdonihelyiségvonatkozasában
adósámmal rendelkező magánszemé7y, a Habiliüĺciós Alapítvány és
Magyat Kutyás Kutató-Mentó Alapítvány bérbevételikérelme a Budapest VIII.
kerület, Víg u. 32. szźm ďatti tĺres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségre
19. Javaslat a Budapest VIII., Kis Stáció utca 5. sz'źlma|attiNemzetiségionkormĺnyzatok
źůta|baszná,It helyi s é g belső felúj ítás aĺa
20. Javas|at a ,,MCS/20|4. típusú''kétľordulós minőségi lakráscsere pátIyézat
17.

eľedményének me gá||apításttr a

Zl.Iavas|at a Budapest VIII. kerület, Práter

szám ďatti lakás

u.

bérbeadásara

22. lavaslat a ,,ĐH-IU2014. típusú''bérlakás ptlyźzat eredményénekmegallapítástłra
cserelakasként
23. JavasLata Budapest VIII., Kis Fuvaľos u.I}ztlma|altilakás
történő béľbeađrísára
lakásgazdálkodasi feladatok teljesítésekcjrében
24. MUSIC MERCANT Kft. és a Magyaľországi EvangéIikus Egylláz Luther Kiadó
bérbevételikérelme a Budapest VIII. keľület, Rákóczi űt 57. (Kiss J' u. 2/a.) szźłm
ďatti iires ĺinkormányzati tulajdonii helýség vonatkozásában (SURGOSSEG'

póľxÉzBBsÍľÉsi

4. Egyebek
(ír ásbeli előterj esztés)

1.

A

Képviselő-testtilet tagjainak megvá|asztásćtt követő vagyonnyilaÍkozat-téte|i
kötelezettség telj esítése
Előterjesztő: Soós György - a Városgazddlkodási és PénziigłiBizottsóg elnc)ke

A Bizottsdg létszdma _ Pŕntér Attila megérkezésével_

12

főre vdltozott.

1. ZáLrt ĺiléskeľetében táľryalandĺó előteľjesztések
(ír ás b e li el őterj e sztés)

Napirend 1.l. pontja: Javaslat ,,Yä||a|kozási szerződés keretében építésiés szeľelési
munkálatok elvégzése az ai Teleki téri Piac épületén''tárgyűl ktizb.eszerzési eljáľás
ZART uLEs
eredményének megállapításáľa
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ _ a Vórosfejlesztési és FőépítésziÜgłosztóly vezetője
A napirend tđrglaldsa zót iilés keretében tijrtént azMijtv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sorón elhangzottakat és a meghozott 1191/2014. (XI.24.) sz.
hatórozatot a zórt iilésről késziilt jeglzők(inyv taľtalmaua

WB

2. Y agy ongazđáIkodási és Üzem eltetési tiryosztály
Előterj esztő : P énzes Attila _ ügło sztályvezető
(írósbeli előteľj esztés)

Soós Gyłirg5r
Javaslatot teszaZ.I-ęs kiilön tárgyalására. Egyéb kiilön tfugya|źsra javaslat van-e? Megadja a
szót Jakabô/ Tamás képviselőnek.
'l

Jakabfy Tamás

A

6-os pontot kéri ktilön táĺgyalásra.

Sorís Gyiirry

Egyéb kĺilön tfugya7ásta javasIat nem éľkezett, a 2. blokkban marađtnapirendi pontok
egyĹittes vitźljátmegnyitja, lezźĄa. Szavazástabocsátja

aza]ábbi|latźrozaÍl javaslatokat:

Napirend

2. 1.. p

o

ntj

a

:

Kiizterĺile t-haszná|ati kéľelmek elbírálása

A napirend

2.1. pontját

külön tárgya|ásra kikéľték.

Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosi hozzájátľulás
hź.Jőzah bekłitések közterĺileti munlľáihoz

-

háľom helyszínen végzendő

-

UPC

A Váľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság rigy d<int hogy TulajdonosihozzáĄarulását adja, a
BuđapestVIII. keĺ. Szazados u. |4., a Kisfaludy u. 4013. és a Ttimő u. 38/a. sztlm a|atti
ingatlanokÍa UPC előfizetői bekcitések létesítésénekközterĹileti munkáihoz.
Ügyiratszám

:

1'6-|240/20t4.
16-1239/2014.

r6-1,f54/20t4.
Magyaroľszag Kft,. megbízłlsából CATV HungĺíľiaKft. (tervező: Horváth

Kérelmező: UPC
LászLó)

Helyszínek: -

-

Budapest, VIII. keľület' Stróbl Alajos u. 18-20. szám előtti játtdaszakasz és
zöldterulet bontással, ÍIletve buľkolatbontással éľĺntett.
Budapest, VIII. keľület, Kisfaludy u. 40/3. szím előtti jardaszakasz, mely

bontással, illetve burkolatbontással érintett.
Buđapest,VilI. keľĺilet,Tömő u. 38/a. szém e(ótti jtrđaszakaszés
zöldteľület bontással, illetve buľkolatbontással éľintett.

Helyreállítasi kö'telezettség:
- a buĺkolatbontással érintett jĺíľdabontĺísiszéIesséqbenés teljes rétegľendjébentöľténő

.
-

helyreállítrísa.
a zoldteľtileti szakaszok védelme és teljes helyreállítása (a34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy.
rendelet 18. $ (3), (4), (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével),
a buľkolatbontas helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelnk, és tzjékoztatjźk az
rithasmálókat a burkolatbontás várható időtartamaĺól'
kÓtelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben történő helyľeállítĺísara,melyre a
benhazó és kivitelező közĺjsen 5 év saranciátvá||al.
vé gle ges

Esyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĺilęténéľintettközľriitulajdonosok (kozniĺszolgáltatók)
eseti előírĺĺsaiďapján végn az építést,valamint tőltik helyszíni szakfeltigyelet kéľ.
- Felhagyott közmű, vezeték, kábel a ftĺldben nem marađhat.
Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 20I 4. novęmbet 24.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Nemzeti Kiizszolgálati Egyetem
lovardáj áh oz tőrténő v íz- és csato rnab ektités kiizterĺileti munkáih oz

A Varosgazdálkodasi

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzáj tru|ását adja,
az orczy parkbaĺl épĹilő Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem |ovardájának nzo1tővíz, és csatorna

bektitések létęsítésének
közterületi

munkáihoz.

Ügyiĺatszám : l 6-1405 /2014.
Kérelmező: Nemzeti KözszoIgáÄati Egyetem megbizásćlbő| a MéIyéptervKomplex
Mémöki Zrt. (terv sztml: 1 3 .02- I 612)
Helyszín: Koranyi Sándor u. 16. sám előtti közterület (kÓzteriilet hľsz.: 3603l; csatorna
bektĺtés),Korrányi Sandor u. 30. szám ęlőtti köaeriilet (közertilet hrsz.: 3603f;
csatoma bekötés), vďamint a Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuęl u. 30.
szĺám előtti köztertilet (közteriilet hrsz.: 35903; tlszoltővíz bekötés), járda- és
közútszakasz bontással és buľkolatbontással éľintett.
Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontássď érintett jáľda és közút bontási szélesséeben és teljes rétegrendjében
történő véglęges helyrerájlítĺísa.
- a buľkolatbontas heIyszÍnét elkeriilő útvonalat jól láthatóan jelzik, és tź$ékońatjźkaz
úthasznĺílókat a burkolatbontiís várható időtaľtamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfeleIő minőségben történő helyľeallításaĺąmelyre a
beruhazó és kivitelęző közösen 5 év gaľanciátva||a1.
Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľületén éľintettközľniĺtrrlajdonosok ftözrnííszoIgáltatók)
eseti előírásu alapjarlvégzi az építést,valamint tőlĹik helyszíni szakfeltigyelet kéľ.
- Felhagyott kĺizmű, vezeték,kábel a fřilđben nem maradhat.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. novemb er 24.

Napiľend 2.4. pontja: Tulajdonosi

hozzájáru|Lárs

Elniik utca - Bláthy ottó

csomópontban ryalogátkelőhely átaliakitásának ktizteľiileti munkáihoz

utca

A

Vĺírosgazdálkodĺísiés Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájźru|ásźúadja
Budapest VIII. Elnök utca - Bláthy ottó utca csomóponti középsňget létesítéséhez,
a
gyalo go s átkelőhely éľralLakitźséŕrro
z.
Ügyiratszám : 1 6-|382/20|4.
Kéľelmező: Via-Trita Kft. (teľvező: LászIő Zsolt)
Helyszín: Budapest VIII. Elnök utca - Bláthy ottó utca csomópont

Helyreállítási ktĺtelezettség :
a jaľda és az ritpĺáIya teljes szélesséeébenés teljes ľétegľendbentörténő végleees
helyreállítasa.
aburkolatbontás helyszínételkerülő útvonďat jól láthatóan jelzik,
jól
|áthatóantájékoztatjak azífthasznźtLőkat abuľkolatbontás vfuhatő időtartarnáÍől',
kötelezi a kivitelezot a burkolatok megfelelő mínőségben történő elkészítésére,

t'

-

a gyalogátkelőknél a csapadékvíz elvezetés kialakítása,
a beľuhazó és kivitelező közösen 5 év saranciźĺvá||a|a helvręáIlított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
Az engedélyes. a kivitelezés területén éńntett kozmiitulajdonosok (közmiiszolgáltatók)
eseti eIőírásai alapján végzi az építést.valamint tőliik helvszíní szakfeltieyelet kér.
Felhagyott közľníĺ, vezeték, kábel a fiildben nem maradhat.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. novembet 24.

Napiľend 2.5. pontja: Tulajdonosi hoz.záłjátľulás a Budapest VIII. keľ. Kálvária téren
létesítendő BKK jegyautomata villamosenergia-el.látőts kiépítésének
kiizteľůileti
munkáihoz

A Varosgazdálkodasi

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy TulajdonosihozzźýáÍB|asatadjaa
BuđapestVIII. keriĺlet Kálvaria téľen(hrsz.: 35865/1) a BKK jęgy _ és béĺletkiadó automata

villamosenergia
munkáihoz.
Ügyiratszám

:

e|Iźúásźú,biztosító

fřjldkábeles csatlakozóvezeték kiépítésének
köztertileti

16-1' 445 /2014.

Kérelmező: ELMÜ HáLőzatiKft.
Helyszín: Budapest VIII. kerület Kźůvánatéren a zöldteĺiilet nyílt munkaarok
készítésévelérintett.

Helyreallítási kötelezettség :
- a zoldteľuleti szakasz véđelmeés teljes he|yľeźi|ítálsa(a34l2008. CWI' 15.) Főv. Kgy.
rendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6) bekezdésben foglaltak Íigyelembe vételével).
Esyéb kikötések:

- Az
-

engedélyes, a kivite|ezés teľületén érintett közműtulajdonosok (közrniĺszo1gä|tatók)
eseti előíľasaaIapjanvégzíaz építést,vďamint tőliik helyszíni szakfeliigyelet kér.
Felhagyott közmű,vezeték, kábel a fijlđbennem maľadhat.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. novembet 24.

Napirend 2.6. pontjazB{lzárő|agos várakozóhelyek díjmentességénekmeghosszabbítása
A napiľend 2.6. pontjátt kÍilön tárgyalásra kÍkéľték.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 10 igen'
hattrozatokatelfogadta:

2 ĺem, 0

tartózkodćs szavazattal

a

BizoÍtság az alábbi

Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás _ háľom helyszínen végzendő _ UPC
háiőzati bekötések közteľĺileti munkáihoz

1192ĺ2014. (XI.24.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság hztározata
(10 igen' 2 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokłrban tortént a szavazás)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosihozzźljaĺulását ađja,a
Budapest VIII. ker. Százađos u. I4., a Kisfaluđyu. 40/3. és a Tcjmő u. 38/a. szám alatti
ingatlanokra UPC e|óťlzetoi bekötések létesítésének
közteľüIeti munkáihoz.
Ügyiratszĺĺm: |6-124O/f01,4.
r6-1239/20t4.
16-12s4/20r4.
Kéĺelmező: UPC MagyarországKft. megbízásából CATV Hungaľia Kft. (tervező: Horváth
Lász|ő)
Helyszínek: - Budapest, VIII. keľület, StróblAlajos u. 18-20. szám előtti jźrdaszakasz és
ztĺIdterulet bontással, illetve buľkolatbontással éľintett.
- Budapest, VIII. kerĺilet, Kisfaludy u. 40/3. szám előtti jardaszakasz, mely
bontással, ÍIletve burkolatbontással érintett.
- Budapest, VIII. kerĹilet, Tömő u. 38/a. szźgn előtti jríľdaszakasz és
zöldteľÍilet bontással, illeÚve burkolatbontással éľintett.
Helyľeállítasi kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett jarda bontĺási szélesséeben és telies réte$endjében töľténő
végleqes helyręállítasa,
- a zöldtertileti szakaszok védelme és teljes helyreállítasa (a34/2008. CVII. 15.) Főv. Kgy.
ĺendelet 18. $ (3)' (4), (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével),
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő úfvonalat jól láthatóan jelzk, és tajékoztatjékaz
úthasználókat a buľkolatbontĺás viárható időtaľtramiáľól,
- kötęIezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreĺíllításaľa,melyre a
benfuźz;ő és kivitelező közösen 5 év gaľanciatvaL|al.
Egyéb kikötések:
- Az engeđélyes,a kivitelęzés területén érintett közľnűtulajdonosok (ktĺzrniiszolgaltatók)
eseti előírásaĺ a|apjanvégn az építés!vďamint tőItik helyszíní szakfeltigyelet kér.
- Felhagyott közmÍi vezeték,kábel a ftildben nem maľađhat.
polgĺĺrmester
}{atőĺiđő: 20I 4. nov ember 24.
Felelős

:

t0

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájátrulás a Nemzeti Ktizszolgálati Egyetem
Iovardáj áh oz torténő

v

íz- és cs ato

rn ab ekiités kiizteľĺileti munkáihoz

Ĺ1%naĹ4. (X|.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikat blokkban tortént a szavazós)

A Varosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi

hozzáj érulásétađja,
az Orcza paľkban épülő Nemzeti Ktizszolgálati Egyetem lovaľdájanak trĺzoltővíz és csatoma
bekotések létesítésének
köztęrtĺleti munkáihoz.

Ügyiľatszám

:

16.1405 /2O1 4.

a MéIyéptervKomplex
Mérnöki Zrt. (terv szám: 13 .02-1 612)
Korĺányi Sándor u. 16. szám e1őtti kĺiĺerulet(közteľület hrsz.: 36031; csatorna
bekötés)' Korányi Sándoľ u. 30. szĺímelőtti közteriilet ftöĺerĹilet hľsz.: 36032;
csatorna bekötés), vďamint a Budapest VIII. kerĹilet Diószegi Sámuel u. 30.
szám előtti köZtęrĹilet (kĺiaeľulet hľsz.: 35903; tílzo|tővíz bekötés), jarda- és
ko ztttszakasz b o ntá s sal és bu rko latb ontás s al érintett.

Kéľelmező: Nemzeti Kozszolgźiati Egyetem megbizásćbóI

Helyszín:

Helyľeállítasi k<itelezettség

-

-

:

a burkolatbonüással érintett jarda és közút bontlísi szélességben és telies réteeľendjébęn
történő véele ges helyrealiítása,
a burkolatbontás helyszínételkenilő útvonalat jó| |áthatőarĺ jelzik, és tźjékozLatják az
úthasznĺáJókat a burkolatbontas váľható időtaľtamáról,
kötelezi akjvitelezőt a buĺkolat megfelelő minőségben töľténő he|yeźil|itźlsaĺąmelyľe a
bęruhazó és kivitelező ktizĺĺsen 5 év sarancíátváLlal.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĹiletén érintett közmiífulajdonosok (közrnűszolgőltntők)
eseti előírásai alapjźn végzi az építés!valamint tőlfü helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott közmií, vezeték,kálbe| a fiildben nem maradhat.
Felelős: polgárĺnester
Hataridő: 2014. november 24.

Napiľend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájź.ľulás EInök utca

-

csomĺópontban ryalogátkelőhely átalLakításának ktizterĺileti munkáihoz

Btáthy ottó utca

t194l20l4. (n.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság határozata
(10 igen' 2 nem,0 Úaľtózkodäs szavazattal)
(ľematilrai bloklĺban történt a szuvazós)

A

VáľosgazdáJkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt hogy Tulajdoĺosi hozzźĄarulasát adja
Budapest VIII. Elnök utca - Bláthy ottó utca csomóponti kozépsziget létesítéséhez,
a
gyalo go s átkelőheiy áta|akításőho z.
IJ gy lr

atsz,źm: 1 6 -t3 82 l 20 I 4.
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Kérelmező: Vía-Trita Kft. (tervezo: LászIő Zsolt)
Helyszín: Budapest VIII. Elnök utca _ Bláthy ottó utca csomópont
HeiyreáI lítási kötelezettség

-

:

a jaľda és az útpiálya teljes szélességébenés teljes rétegrenđbentörténő végleges

helyreállítása.
aburkolatbontas helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
jól láthatóan tájékonatjźů<azuthasználókat a buĺkolatbontás vfuható időtartamáról,
kötelezi a kivite|ęzőt a burkolatok megfelelő minőségben történő elkészítéséĺe,
a gyalogátkelőknél a csapadékvíz elvezetés kialakításą
abeĺvhazó és kivitęlező közösen 5 év garanciźLtvéilal a helyľelíllítottburkolatélt.

-

Egyéb kikötések:
Az eneedélyes. a kivitelezés tertiletén érintett közmlĺtulaiđonosok (közműszoleáltatók)
eseti előíťasai ďapján véezi az építést.valamint tőlük helyszíni szakfelügyelet kér.
Felhagyoff közmĹĺ, vezeték, kábel a Ířjldben nem maradhat.
Felelős: polg:ĺľmester
Hatríľidő: 20 1 4. novembet 24.

Napiľend 2.5. pontja: Tulajdonosĺ hozzájáľulás a BuđapestVIII. keľ. IĹ.{lváľia téľen
létesítendő BKK jegyautomata villamosenergÍa.ellátás kiépítésénekkiizteľüIeti
munkáihoz
179512014. (XI.24.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzĺiryiBizottság határozata
(10 igen' 2 nem,O taľÚĺízkodás szavazatta|)

(Iemati|rai bloklrban tĺjrténta szavazás)

A Vaľosgazdĺílkodási és PénzĹigyi Bizottság

úgy dön! hogy Tulajdoĺosihozzájarulását adjaa
Budapest VIII. kerület Kalvlária téren (hĺsz.: 35865/1) a BKK j"gy - és bérletkiadó automata
viilamosęnergsa el|źltźsátbiztosító ftjldkríbelęs csatlakozóvezeték kiépítésénekközterĹileti
munkaihoz.
Ügyiratszám

:

1

6-| 445/fO14.

Kéĺe|męző: ELMÜ HatőzatiKft..

Helyszín: Budapest VIII. keriilet Kálvária
készítésévelérintett.

téren a zöldterĹilet nyílt munka.áľok

Helyreállítási kötelezettség:
- a zolđteruletiszakasz védelme és teljes helyreátlítása(a34/2008.(VII. 15.) Főv. Kgy.
rendelet l8. $ (3)' (4)' (5)' (6) bekezdésben foglďtak figyelembe vételével).
Egyéb kikötések:

- Az engedélyes, a kivitelezés terĹiletén érintett közniĺfułajdonosok (közrnűszolgáItatók)
-

eseti előírása a|apjarlvégziaz építést,vďamint tőlfü helyszÍni szalcťeliigyelet kéľ.
Felhagyott közmiĺ, vezeték, kábel a ftjldben nem maľađhat.

Felelő

s :

polgĺármesteľ

Határiđő: 2014. novęmbet 24.
t2

Napirend

2.

1.

pontja: Kiizterület-használati kérelmek elbíľálása

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviseIőnek.

Komássy Ákos
Mi a helyzet aHonzont Reklámmal,nemigazáĺIátjaat az előteľjesztést, csatolmányok kĺizött
látja, hogy leírták, hogy a tfusasház a felújításhozhozzźĘźtru|.
Soós Gyiiľgy
Hibásan maradt bennę az előterjesztésben. Megadja aszótJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
Helyszíni kiosĺlíssď kaptak egy csere előterjesztést, szerebré kérdezrri mely részénvolt
vźůtoztts, és tegfőképpen, hogy a szelektív hulIadékgyujtő szigeteknél volt-e váĺtozźts.

Soós Gyiiľgy
Avéűtozás csak annyi volt' amit Komássy Akos képviselő is jelzett.

Jakabff Tamás
Akkor a szelektív szígetek<hez szeretrre hozzászôlru' jobban öriilt volna annak, ha eľnek az
egyeztetésébebelevonjakjobban' Azt gondolja, hogy a szelektív szigetaznem egyszeľűen
köáerületi kéľdés,nyílvĺĺnsok közteľiileti bonyodďomnak a forrása is. Ez némiképpen
stratégiai kérdésis, hogy a hulladékgyújtésbena szelektív szigeteket az emberek valóban

hasznalják is és használni tudjak. Ugy kellene ezeket elhelyezrri ameÍľeaz emberek nap, mint
nap járnak. Azt gondolja, hogy ebben a jelen előterjesztés nem feltétlentil felel meg ennek.
Nagyon reméli, hogy vannak olyan helyszínek is, amik fóvarosi teľületre kerĹilnek
kihelyezésre, és értelemszeľiienezek nem feltétlenĺiltatgyu ennek az eIőterjesztésnek. Sok
problémát fedezętt fel, mely helyszínek maľađnakki, ahol a foľgalom és a lakosság sűľiÍség
indokotná ezeket a szigeteket. Első pont, ahol nem keľĺilsziget elhelyezésre a Pďota negyed.
Azt gondolją hogy ez nem megfelelő. Továbbá nincs ilyen szelęktív huiladékgyujtő sziget a
Blaha Lujza tér környékén. PéIdául a NépszÍnhaz utca elején egyáltďan. Kellene, nagyon
fontos lerľre a Vajda Iskola Colonia környékére, mert a tisztviselő északi részénnincs egy
đarabsem. A Prater-Szigony sarok és Pnĺter 53. ez a kettő elég kt:lzel van egymáshoz,
mikozben nincs egy darab sem a Prateľ utca eleje felé. Nincs a Szigony utca végéna
metróallomás közeIében, és a Baross-Szigony keręsztezódés felé sem.
Soĺós Gyłĺľry
Lenne egy javaslata, hogy napoljfü eI ezt. a pontot, megkérik ahivatalt, hogy a bétĺehozzon

össze egy ílyen egyeztetést a képviselők tészéte, és egy konszenzusos javaslattal tudnłínak
éľkęznia hétfői Bizottsági ülésre. Megkéri Pénzes Attila ügyosztályvezetotvonja vissza.
Soós Gyiĺľgy
Megađjaa szót Vtjrös Tamís képviselőnek.

ViiľłisTamás

semmi kifogása, régőtaott
Ahatfuozati javaslat elsĺípontjahozszeretnehozztszó|ni,igazttbó|
mĺĺkcidővendéglátó egységről vaĺ szó, praktikusabbnaktaĺanĄ ha különböző megfontolĺĺsok
t3

végett február első ülésén tfugya|nźl<, és oda elnapolnfü eń. arészét.Lumen Labor Kft., tehát
a határozati javaslat szeľinti Vl-es kérvény.A többivel egyĹitt komplexebben tudnák ezt
átvizsgrálni ezt a torténetet. Még az e|őzo napirendi pontnál, amit elnapoit a Hivatal, a
szelektív kukáknál, ez egy jó gyakorlat, mivel nagyon sokszor érkeznek olyan impulzusok az
egyéni képviselőkhöz, amĺt érdęmes beépítenia döntés előkészítésbe.
Soós

Gyiiľry

AzI|L-est kiilön szavazásra kéľiKépviseiő Uľ avva| a móđosító indítvĺánnyal, hogy napoljak
e| ezt februlír első Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülésére.Megkérdezi Pénzes
Attila Ügyosztályvezętő!)ratbefogadja-e a javaslatot. További kérdés,hozzźlsző|ás nincs, a
hatuľozati javaslata|ábbí,megmaradtpontjaítszavazástabocsátja:

A Váĺosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Lumen Labor Kff. kérelmének

megtargyalását februáľi első ülésére elĺapo lj a.

: polgiírmester
Határido: A Vaľosgazđálkodásiés Pénzĺigyi Bizottság 2015. februáľi eiső ülése

Felelős

A

Yźrosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

hozzźĄarulást ad _ díjmentességgel_ az alźlbbi tigyben:
Köztertilet-haszná|ó,

kérelmező

Közteľiilet.használat idej e :
Kĺjzteriilet-basznźůatcé|j a:
Közteľtilet-h asznáLat helye

:

Közterĺĺlet-haszná|at nagys ága:
Kö zteriilet-h aszná|at helye :
Kcjzteľĺilet-hasznźůatnagy sźtga:

:

Jĺózsefu áľosi

közteÍĹiiet-haszntt|ati

Kiiziisségi lJának Nonpľofit Kft.

(1084 Budapest, Mátyĺás tér 15.)
2014. novemb et 27 . - ZUI4.đecember23 .
Advent Józsefuaĺosban (tinnepi, kulturális és köz<isségi
programsorozat)
Hoľváth Mihĺílytér - mellékelt térképszerint
308 m"

Szabó Ervin téľ_ mellékelt térképszerint
I2O mz

Felelős: polgármester
Hataĺiđő:201 4. november 24.

A

Vĺírosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati
hozzájźruIálst ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben azzaI, hogy a Hafter Kfr. a kieső
paľkolasi díj ÁFA l.rlrltalĺrflát -f7 a43,- Ft-ot köteles megfizetrri a Józsefvarosi Parkolástizemeltetési Szolgálat Sbeľbaĺk Magyarország Zrt. źita| vezetett 14100309-92L1f24903

000007 számú számlźĄaĺa.

Közteľület-haszráIó.kérelmező: HafteľKft.

(2l31 Göd' Kölcsey Ferenc u.32.)
2014. november24. - 2014. december 08.

KözteľĹilet-haszrrálat ídej e:

Közterĺilet-hasntůat
Köztertilet-haszná]at

építésimunkateľiilet (bádogozásí munkák

cé|j a:

helve

:

a

homlokzaton)
Práter u,26. és Futó u. 32.

I4

Köztertilet-hasznáIatnagysága:

33 mf

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. novembeľ 24.
SoĺísGyöľry

Megállapítja, hogy 12 igen,
határ ozatokat elfo gadta

0

nem,

0

tartózkodás szavazattal

a Bizottstlg az

aLábbi

:

t196/201'4. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodáłs szavazalta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Lumen Laboľ Kft. kéľelmének
megtargyalását februári első ülésére elnapolj a.

Feleiős: polgármester
Hataľiđő:A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201,5. februĺáľíelső iilése

II97120|'4. (xI.24.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A

Vaľosgazdalkodĺĺsiés Pénziigyi Bizottság

úgy ddnt, hogy

bozzájanlJást ađ_ díjmentességgel _ az alétbbi ügyben:

közterĺĺlet-hasznőJatí

Közterület-hasznźiő,kérelmező: Józsefváľosi Ktiziisségi HázakNonpľofit Kft.
Köáerület-használat

ideje:

Közteriilet-hasznźůat

helye:

(1084 Budapest, Mátyás tér t5.)
2014. novembet 27. - 2014.decembet23.

Köztertilet-hasznáIatcé|ja.. Advent
Köáeriilet-hasuláIatnagysága:

Közteriĺlet-hasznźůathelye:

Józsefvaľosban (iinnepi, kultuľális és közösségi
pĺogramsoľozat)
Horváth Mihály tér - mellékelt téľképszerint

308m,

Szabó Ervin téľ- mellékelt térképszęrint

Közteľület.hasznźűatnagysága: |20 ÍÍŕ
Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 201 4. novęmber 24.

Az1l97ĺf0|4.6I.f4.) sz.batátozat mellékletét a jeg7ĺzőkiinyv melléklete tarta|mazza.
1198/2014.

(il.24.) sz. Városgazdálkodási

Bizottság határozata
(l.2 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
és Pénzügyi

A

YárosgazdáIkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszntűaÍs
hozzźljánilást ad - díjmentességgel_ az alź.ŕ,biügyben azza|, hogy a Hafter Kft. a kieső
paľkolási díj ÁFA tartalrmtú -27 O43,- Ft-ot köteles megfizetni a Józsefvarosi Parkolasíizemeltetési Szolgźlat Sberbank Magyarcrszäg Zrt, áJtal vęzetett 14100309-92112249.
a.
03 00 0007 számű szźľĺ'Lájźlr
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Köĺertilet-hasznáIó.kérelmező: HafteľKft.
(213i Göd, KöIcsey Ferenc u.3f
Köztęrület-használat
Köztertilet-haszná|at

ideje:
céIja:

Közterĺilet-haszná|athe1ye:
Közterület-használat

nagysága:

.)

2014' novembęĺ24. - 2014. december 08.

ópítćsi munkatcrĺilct (bádogozási munlĺálc a

homlokzaton)
Práter u. 26. és Futó u. 32.
33 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 24.

Napiľend 2.6. pontja..Klzárő|agos várakozóhelyek díjmentességénekmeghosszabbítása
Soĺós Gyłĺľry
A vitát megnyítja, megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás

Küt<ĺn sravazäst szeľetne ezelłľől kémi, mivel azt gondolją hogy nem megfelelő, hogy 0
forint bevételtik lesz ezekből a kiztnőIagos varakozóhelyekből. Csak a befizetendő ÁrÁt
kénkaz igénylő intéanényektó|, an' gondolja, hogy ettől tĺjbbet kellęne'
Soós Gyiiľgy

hozzäsző|źs nem lévén,a vité-ÍlezćĄa szavazásta bocsátja a határozati
További kérđés,

javaslatokat:

A Váľosgazdalkodrási

i.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

aKözigazgatási és IgazsĘýgyi Hivatal részéretörténő, 3 đbkiztrőlagos varakozóhely (a
Budapest VIII. keľtilet Múzeum u. 17, szám' alatti épiilet homlokzata előtt) további
biztosítasával egyetért 2015. december 3I. napjáig.

Felelős : polgiáľmesteľ
Határidő : f01 4. nov ember 24.

2.

az I. pont szerinti kizaľólagos varakozóhelyek után fizetendő vtrakoztsi megválüísi díjľól
(évi i.320.000,- Ft/vaľakozőhe|y) 2015. december 3L. ĺapjźiglemond, ry,ď,hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmeriilő önkormányzati AFA fizetési
kötelezettséggel azonos ö'sszeget (évi 280.630,. Ft/vĺárakozóhely) összesen 841.890,- Ftot aKclzigazgatásiés Igazságiigyi Hivatď köteles az onkormányzattészére megfizetni.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridó : 2014. novembeĺ 24.

3.

fetkéri a polgáľmestert az onkormanyzat és a Közigazgatási és Lgazságýgyi Hivatď
kozott kötendő megállapod ás a|áításźľra.

Felelős: polgármester
Hatźľĺdő: f0 14. dęcęmber i 9.
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A Városgazdálkodási

1.

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére tĺirténő,6 db kizárć:lagos varakozőhely (4 db
parkoló a BuđapestVIII. keľĹilet Kálvaria u. 2., 2 db parkoló aKtllvźria tér 7 . szán alatĺi
épiilet homlokzaÍa elĺítt)továhhi hiĺosítiĹstnalegyetértz}ls, dęcęmbęr 3l, napjőig,

Felelős : polgĺírmester
Hatariđő: 2014. november 24.

2.

az I. pont szerinti kizáľólagos várakozóhelyek utan frzetęnđő vźrakozási megváltlási đíjról
(évi 437.500,- Fťvarakozóhely) 2015. decembeľ 31. napjáig lemond, azraL, hogy az
elengedett megvďtási díjjal kapcsolatban felmertilő önkormányzati AFA ťĺzetési
kötelezettséggel azonos összeget (évi93.0|f'- Fťvarakozóhely) összesen 558.072'- Ft-ot
a Nemzeti Munkaĺigyi Hivatal köteles az onkorm źnyzat részśremegfi zetni.

Felelős: polgármester
Hatíridő: 20 14. november 24.

3.

felkéri a polgáľmestęrt az onkormányzat és a Kozigazgatási és Igazságýgyi Hivatal
kozott ktĺtendő megállapod ás aláíräsźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. decembeľ 19.

A Varosgazdálkodási

1. az

és Pénztigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

orszígos NyugdíjbiĺosítrísiFőigazgatóság részéretöľténő,

2 db

kizíľólagos

vĺĺrakozóhely (a Budapest VIII. kerület AlfrIdi u 20. szÉma|atti épület homlokzata előtt)
további biztositásźnal egyetért 2015. decęmber 31. napjáig.

Felelős: polgármester
Hatźndő:2}l 4. november 24.

2.

az 1. pont szerinti kizĺáróiagos várakozőhelyek után fizetendó vőĺakozělsi megváltási díjról
(évi 66f.500,- Fťvarakozóhely) 2015. december 31. napjáig lemond, azza|, hogy az
elengedett megváltási díjjď kapcsolatban felmertilő önkormanyzati AFA fizetési
kötelezettséggel azonos összeget (évi 140.847,-Ft/vtrakozőhe|y) összesen 28I.694,-Ft-ot
az oľszágos NyugđíjbiztosításiFőígazgatőság köteles az onkormányzat részętę
megfizetni.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźľĺdó:20 I 4. nov embet 24.
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3,

fetkéri a polgármesteľt az oĺtkormźnyzat és az országos Nyugdíjbiztosítási
F

óigazgató

s á

g közii tt kötendő megiáI l apo

ás aláir

đ

ź.sźlra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014' december 19.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 10 igen,
hatźr ozatokat el fo gadta:

f

nem,

0

tartőzkodás szavazatÍaI a Bizottság

az

a|ábbi

t199l20L4. (xI.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem,O taľtózkodás szavazatta|)

A Vrárosgazdálkodasi és PénzĺigyiBizottság úgy dönt, hogy

1.

aKozigazgatasi és lgazságslgyi Hivatal részéretĺirténő, 3 đbkizéľ.ólagosvarakozóhely (a
Budapest VIII. kerÍilet Múzeum u. 17. szám a|atĹi épület homlokzata elott) további
biztosítísával egyetért 20 1 5. decemb er 3 I. ĺapjáig.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 14. november 24.

2.

az I . pont szeľinti kizĺírólagos vĺĺrakozóhelyek után frzętenďó vlárakozísi megvaltási díjról
(évi 1.320.000,- Fťvaľakozóhely) 2015. december 31. napjáig lemond, azzaI,hogy az
elengedett megvaltási díjjal kapcsolatban felmeľtilő önkormĺányzati Ár.e fizetési
kötelezettséggel azonos összeget (évi 280.630,- Fťvlíľakozóhely)összesen 841.890,- Ftot aKözigazgatási és Igazságýgyi Hivatal köteles az onkormtnyzattészére megfizebri.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: 2014' novembet 24.

3.

felkéri a polgáľmestert az onkormányzat és a Közigazgat'źsi és IgazságĺĺgyiHivatal
között

kötendő megállap

od

źs a|áír ásétta.

polgĺámlesteľ
Hatáĺidő: 20i4. decembeľ 1 9'
Felelős

:

L200l2014. (XI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénziiryĺBĺzottság határozata
(10 igen' 2 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdďkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Nemzeti MunkaĹigyi Hivatď részére töľténő, 6 db klzárólagos varakozőhely (4 db
parkoló a Budapest VIII. keľÍiletKálvlíľia u. 2., 2 db parkoló aKáůvźrla tér 7 . szám a|atti
épület homlokzata előtt) további biaosítĺísźxal' egyetért 20 1 5. december 3 1 . napj áig.

Felelős: polgármester
Hatzľidő: 20 1 4. novemb er 24.
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2.

az 1. pont szerinti kizaľólagos varakozóhelyek után Íizetendő vaĺakozasi megváItási díjról
(évi 437.500,- Ft/varakozć:he|y) 2015. december 31. napjáĺg lemond, Az7a|, hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerĹilő önkormányzati AFA Íizetési
k<jtelezettséggel azonos összeget (évi93.012'- Ftiváľakozőhe|y) összesen 558.072,- Ft-ot
a Nemzeti Munkatigyi Hivatal kdteles az Önkorm ányzatrészéľemegfizetri.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. novemb et 24.

3.

felkéľia polgármesteľt az onkoľmanyzat és a KözigazgaĹísi és Igazságýgyi Hivatal
között kötendő megállapod ás aláírástĺa.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđó: 20I 4. decembeľ 1 9.

120Í12014. (xI.24.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és PénzĺigyiBżottság határozata
(10 igen' 2 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

oľszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság tészétetörténő, 2 db kizaróIagos
varakozóhely (a Budapest VIII. keľület Atfölđi u.20. szám alatti épület homlokzata e|őtt)
további biztosításával egyetért 2015. decembeľ 31. napjaig.

1. az

Felelős: polgármesteľ
lJattndő :201 4. novemb er 24.

2.

az 1. pont szerinti kizáľólagos véttakozőhelyek utan ťlzeteĺdő vfuakozÁsí megváltasi díjľól
(évi 662.500,- Ft/varakozćheLy) 2015. december 31. napjáig lemond, a7ľď, hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerĹilő önkormányzati AFA fizetési
kötelezettséggel azonos összeget (évi 140.847,- Ftlvárakozóhelý összesen 281.694,-Ft-ot
Foigazgatiság kötęles az onkormányzat részéte
az országos Nyugđíjbiĺosítási
megfizetni.

Felelős: polgármesteľ
Hatándő:201 4. novemb er 24,

3. felkéri a

polgiírmestert az onkoľmányzat és az országos Nyugdíjbiztosíĺási
kötendő megallapodős aláíĺásua'

F őigazgatőság között

Felelős

:

polgĺármesteľ

Hatáľidő: 2014. december 19.
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3.

Kisfalu Kft.

Előterjesztő: Kovács ottó _ ügnezető tgazgató
(ír ós

b

eli elő terj e s zt és)

Soós Gyöľgy

AháľmasbloklÍrozérvekĺil<jntźxgya|ástateszjavaslatota2.,3.,4.z5.,6.,9., 10., 11.,
17.,18.,20. napirendi pontok tekintetében. Megadja aszőt KomĺĺssyAkos képviselőnek.
Komássy Ákos
A I2., I 5., 19 ., fI

., 22.,

13.,

f3. napĺrendi pontokat kéľikiil<jn targyalni.

Soós Gyöľgy

Egyéb külön taĺgya|ásrajavaslat nem lévén,a 3-as blokk megmaľadt napiľendi pontjainak
együttes vitájátmegnyitja, |ezĄa. Szavazésabocsátja aza|ábbihatźttozati javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésévelkapcsolatos véte|áłrés eladási ajánlat

jóváhagyása (2 db)

A

Vĺíľosgazdĺí]kodásiés Pénzügyi BizottsĘ úgy dönt, hogy hozzájárv| az ingatlannyilvantaľtásban aJhe|yrajzi
sziímon nyilvántartott, tetmészefben a Buđapest
VIII., József u.Iszźtma|a1tí,55 Íťalapteľülettí lakásra batźxozat|an idejtĺ béľleti

jogviszonnyď rendelkező bérlő részéretörténő eladási ajtnlat kikĺildéséhez,a
33/2013.NII.15') számú tinkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás
értékesítésére
meghatiározottak szerint, az elkészült forgďmi értékbecslésbenmegáIlapított
forgalmi éľték50 %o-éualmegegyezo ö'sszegú, 5.150.000,- Ft vételaÍközlése mellett'

Felelős: Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. december 1.

A

Váĺosgazdalkodási és PénztĺryiBizottság úgy dönt, hogy hozzäjaĺu| az ingatlana-DheIyrajzi
számon nýlvantaľtott, természetben a Budapest

nyi|vźntartźlsban

VIII.,NagyFuvaľosu.-sz'źnlaIaíti,34fiŕďapterületíĺlakrásrahatározatlan

idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő tészéretörténő eladási ajćnlat kiküldéséhez, a
33/2013. (VII. 15.) szÁmű önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében,a komfortos lakas
értékesítésére
meghaĹ.íľozottak szeľint, az elkészĺiltforgalmi éľtékbecslésbenmegállapított
forgďmi érték50 %o-ávalmegegyező összegű, 3.300.000,- Ft vételar közlése mellett.
Felelős: Kisfalu Kfr. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatándő :201 4. december 1 .

Napiľend 3.2. pontja: Budapest VIil., Diĺíszegi Sámuel utca 17. Ítildszint 3. szám a|atti
nem lakás cé|jára szolgáló helyÍségelĺdegenítése

A napirend

3.2. pontját

kĺiliin tárgya|áłsra kikéľték.
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Napiľend3.3.pontja:ÁBuđapestVIII.,DiószegiS.u.DszámalattiIakás
eliđegenítése

{ napiľend 3.3. pontját külön táľgyalásra kikértélĹ

Napirend 3.4. pontja:

A

Budapest

VI[.' Jĺizsef kľt. 66. szálm alatti

ffildszinti'
joggal
teľhelt nem lakás
35641l0/N3 helyľajzi számú, }ĺla;tározztlan időre szóló béľIeti
céljáľa szolgálĺíhelyiség elidegenítése

A napiľend 3.4. pontját külön táľgyalásľa kikéľték
Napirend 3.5. pontja: A Budapest VIII., Magdolna u;tca 42. fłĺIdszint 8. szám alatti'
35373/0ĺN41 helyľajzi számú üľes, fłildszinti ľaktárhelyiség elĺdegenítése
Ą,

napiľend 3.5. pontját kĺiltin táľgyalásľa kikéľték

Napirend 3.6. pontja: A Budapest VIil., Pľáteľ utcae
elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási ajánlat jrĺváhagyása
Ą.

szám alatti lakás

napiľend 3.6. pontját külön táľgyalásľa kikéľték

Napirend3.7.pontja:ABudapestVIII.,Szigonyu.-száma|attilakás
elidegenítése

A

Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đönt, hogy nem jara| hozzá az ingatlanszámon nýlvrĺntartott, természetben a Budapest
nyilvántaľtásban a(-helyajzí

vIil.,SzigonyutcaIE}szźlma1aĹií,51m,ďapteriiletiÍlakasľahattlrozatIan
idejiĺ bérletijogviszonnyal rendelkező bérlő részéľetörténő eladrási ajárÍat kikiildéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1ruezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2014. decembeľ 1.

A

Budapest VIII.' Teleki tér 3. szám a|atti, 35!33ĺ0lN113
helyľajzi számri üľes, fiildszinti mííhelyhelyĺségelidegenítése

Napĺrend 3.8. pontja:

A Varosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) houÁjaral a Budapest VIil., Teleki Lźszlő tér 3.

35I33|0/NI13 helyrajzi
szttmú,8 m" alapterÍiletií, uđvaribejaratú, fijldsánti iires műhely helyiség 858.000'- Ft

vételaron,

szétm alatti,

eljĺíľásmellőzésével töľténő elidegenítés

2.) felkéti a Kisfalu Kft{, küldjön
32/20|3. (vil. 15.) szjműönkormanyzatirende|et

éhez-}

célrjábőL

eladasi aianlatot a
szerinti ajźtn7atikĺĺtöttséggelésfizetési

fęltételekkel.
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3.)

nem él az e|adási ajánlatban foglalt határiđőn
belül a vétel lehetőségével, t,gy a helyiséget a hatĺílvosrendelkezések szerint nvílt
amennyiben

aľverésen kell elidegeníteni'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 2014. đecembeľ1.

Napiľend 3.9. pontjaz A Zupp Group Kft. béľletidíj megállapításának módosítására
vonatkozó kéľelmea Budapest VIII. keľület, Futĺíu. 3. szám alatti üľes, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célúhelyiségre

A napiľend 3.9. pontját kiilön tárgya|ásra kikérték.
Napirend 3.10. pontja: SoĺísLásztőné egyéni vállalkozó és az FGE Management Kft.
bérbevételikérelme a' Budapest VIII. keľĺĺlet,Illés utca 16. szám a|atti üľes,
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céltń helyiségre
A napirenđ3.10. pontját kĺilłintárgya|ásra kikéľték

Napirend 3.1ĺ. pontja: Royal Smoke 2013 Bt. bérbevételi kéľelmea Budapest VIII.
kerüIet, Kálváľia tér 16. szám a|attl ĺiľes, tinkoľmányzati tu|ajdonú nem lakás célú
helyiségre

A napĺľend3.l1. pontját

kůĺIłintáľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 3.12. pontja: Hungaro Domus Andia Kft. béľbevételikérelme a Budapest
VIII. kerület' Narytemplom u. |2ĺb. szám alatti üľes, iĺnkormányzati tulajdonú nem
lakás célti helyiségľe

A napiľend 3.12. pontját kiilön tárgya|ásra kĺkéľték.
Napiľend 3.13. pontja: ANTóNIA,75 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. kerüIet,
Német u. 13. szám alatti üľes łinkoľmányzati tulajdonr'i helyiség vonatkozásában

A napĺrend 3.13. pontját küliin táľgyalásľa kikéľték.
Napiľend 3.14. pontja: MobilBaráú Kft. bérbevételikérelme a Budapest vlil. kerĺilet,
Práúer u. 9. szám alattĺ üres, iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célű helyiségre
AYátosgazdálkodási ésPénzllgyiBizottság úgy dönt, hogy

l.)

hor.zájáru| a Budapest VIII.' 36394ĺ0lN3 heIyrajzi szĺĺmonnyilvántaľtott, Budapest
Práter u. 9. szám alatt elhelyezkedó, 90 m2 ďapterülehí, iiľes, önkormźnyzati

vlil.,
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tulajdonú, utcai bejaľatú, pinceszinti helyiség bérbeadásához hatérozoÍt időľe, 2019.
december 31. napjáig a MobilBarát Kft. részére' fa- és üvegmunkák kereskedelme,
asztalos munka, kreatív hobby tevékenység cé|jfua,50.000,- Ft/hó + Afa bérleti +
k<jziizemi és kĹilönszolgáltatási

2.)

díj ak összegen.

béľletiszerzóđésmegkĺitésénekt'eltétele, hogy az onkormanyzat tulajđonában álló nem
lakás céljára szolrgźůő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
száĺnúBudapest Józsefvĺárosi onkormlínyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
.bérleti
đíjnakmegfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđésealapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat a\źd;rźstltvállalja a leendő
a

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatźrido:20i 4. decęmber 1 .

Napirend 3.15. pontj az Grizné Gladysz Évaegyéni vállalkozó béľletidíj felÍilvizsgáIati és
szeruődés módosítási kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Práteľ u. 55. szám a|att béľelt
helyiség vonatkozásában

A napiľend 3.15. pontját kiiliin táľgyalásra kikéľték.
Napirend 3.16. pontja: Javaslat a Budapest YIII. keľiilet, Üľĺĺĺt 34. szám alatti iiľes,
tinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhĄiség nyilvános egyfoľdulĺós páůyáľ;aton
tiiľténő bérbeadásáľa

A Varosgazdálkodasi

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfatu Kft-ą a^Budapest VIII., Ütlői ĺt 34. szźlm alatt elhelyezkedő
36798/0lN51 hľsz-u l90 fiť ďapteriiletiĺ, Ĺiľes önkormźnyzati trrlajdonĘ utcai bejráľatú
ftĺldszinti nem lakás célútizlethelyiség bérbeadásaľa nyilvános egyfordulós palyźuat
|<tlĺasára, a számított bérleti đíjon, azaz | 86.667,- FtIhő + Afa összegen.

2.) a BizottsĘ felkéń a Kisfalu Kft-t a pályázat, a Versenyeztętési sz-abźilyzafről szóló
428/20|2. CXII. 06.) számű, a Budapest Józsefraľosi onkormányzat KépviselőtestĹiletének hatfu ozatźtban foglaltak szerinti lebonyolításľa.

3.) apźúyázati fe|hívást a Versenyeztetési Szabźiyzat l1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest FővĺíĺosKormanyhivatalaVlll. keľületi Hivatďa okmrányiľodáján, vďamint a
Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaĺosi onkormányzat Polgármesten Hivata|a
hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogađásraszolgelő helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a ĺőzsefvźros című helyi lapban, az onkorményzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, tovźbbá a Polgáľmesteri Hivatal srÁmára
költségmentes hirdetési feltileteken töľténő megjelentetés szélesebb köríĺ biztosítása
érdekébenaz egyéb rendelkezésre ál1ó intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidó: f014. decęmber I.

L)

Napirend 3.l7. pontj a: Az Interkulturális Párbeszéd Ktizhasznú Alapítvány új béľleti
jogviszony létesítéseés kedvezményes béľIetidíj megállapítása iľánti kérelme a
Budapest VI[., Víg u. 28. szám alatti iires iinkormányzati tulajdonri helyiség
vonatkozásában

A napirend 3.17. pontját kültin táľgyalásľa kikérték.

Napirend3.18.pontja:{nadószámmalľendeIkezőmagánszemély,a

Habilitációs Alapítvány és Maryaľ Kutyás Kutató-Mentő Alapítvány bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. keľüIet, Víg u.32. szám alatti üľes, łinkormányzatl tulajdonú
nem lakás célúhelyiségre

A napiľend 3.18. pontját küIön táľgyalásľa kikérték.

Napiľend 3.1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIil., Kis Stáció utca 5. szárĺn a|attl
Nemzetiségi Onkoľmányzatok által bLasznáilt helyis ég bels ő felúj ításá'r a

A napiľend 3.l.9. pontját kiiltin táľryalásľa kikéľték.
Napiľend 3.20. pontja: Javaslat a ,,MCS/201.4. típusr'i'' kétfordulĺós minőségi lakáscseľe
p áiy

ázat eľedményénekm e gáll apitás ár a

A napiľend 3.20. pontját küliin tárryalásľa kikéľték.
Napĺľend 3.21. pontja: Javaslat a Budapest
szám a|atti lakás bérbeadásáľa

vln.

keľĺĺlet,Pľáter

u.-

Á napiľend 3.21. pontját küliin tárryalásľa kikérték.
Napiľend 3.22. pontia: Javaslat a ,,DH.Ia2014. tĘusr'i'' béľlakás páiyázat eľedményének
megállapítására

A napiľend 3.22.pont1át külön táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend3.23.pontja:JavaslataBudapestvIII.,KisFuvaľosu.Gszám

a|atti lakás cseľelakásként tőľténő bérbeadására lakásgazdáIkodási feladatok teljesítése
ktiľében

A napÍrend 3.23. pontját kiiliin táľgyalásľa kikéľték.

t:j

1'
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Napirend 3.24. pontja: MUSIC MERCANT Kft. és a Magyaľoľszági Evangélikus
Kiadó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľüIet, RákóczÍ út 57. (Kiss
J. u.2la.) szám a[atti üľes iinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
E;g}ĺráĺz Lutheľ

A Vaĺosgazdĺálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem jźltu|hozzáa BuđapestVIII.,
34637 |0/N39 helyĺajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Rákóczi űú 57 . (Kiss J. u.
2la.) szźm alatĺi ('a bejárat a Kiss J. utca fęlől). 109 m, alapterületű, üres. önkoľmányzati
tulajdonú' utcai bejaratú ftldszinti helýség bérbeadásához, a MUSIC MERCANT Kft.
részére.
Fele1ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Határidő:2014. december

1.

A Városgazdlálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy
1.) hozzúióľul a Budapest VIII., 34637l0|N39 helyrajzi szímon nýlvántaľtott, a Budapest
vI[.' RákĺóczÍ űt 57. (Kiss J. a. Zla.) szám a|atili (abejárat a Kiss J. utca felől)' I09 m"
alapterĺiletíi, tires, önkormanyzati tulajdonú, utcai bejźnat6, ftildszinti galériás helyiség
bérbeadĺĺsahozhatětrozott iđőre2019. december 31. napjźng, a Magyar EvangéIikus
Egyház Lutheľ Kiadĺója részére,könyvesbolt és könyvkiadói tevékenységekcéIjétra,a
kéielmébenajanlott díj összegéÍ,, azu 120.000,- Ft/hó + ,q.fa béľIeti-,közÍizemĹ és
kĺilönszolg áitatási díj ak összegen.

2.) ab&|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában á1ló nem
Iakás céljĺáľaszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI' 20.)
számú Budapest Józsefuaĺosi onkormrányzati rendelet 14. $ (2) bękezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyző előtt egyoldďú kotelezettségváIlalási nyilatkozat a|élíté.sáttva||alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatźtrĺdő: 20 1 4. december 1.
SoĺísGyöľry
Megállapítja, hogy 12 ígen, 0 nem,

0

taĺózkodás szavazattal

a

Bizottság

az

aJábbi

hatźnozatokatelfogadta:

Napirend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladásÍ ajánlat
jőváthagyálsa (2 db)

1202120|4. (K.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzitgyi BÍzottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrni blokĺĺban történt a szavazás)

A

az ingatlannyilvantařrásbananEŔ|yrajziszamonnyilvántartoąteľmésżetbenaBudapest
alatti, 55 rĺŕalapteruletű lakásra lvtźrorat|anidejű bérleti
VIII., József u.-rs'ám
jogviszonĺyal rendelkező béľlő tészéretörténő eladási ajánlat kikiildéséhez,a
Varosgazdálkođási é1PénzĹigyiBizottság úgy dönt hogy hozzájarul
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33ĺfOI3.(vn.15.) száÍÍItl onkormanyzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítésére
meghataľozottak szerint, az e|készijlt forgďmi értékbecslésbenmegállapított
forgalmi érték50 Yo-áva|megegyező összegű, 5.150.000,- Ft vételar közlése mellętt.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. december 1.
1203ĺ2014. (xI.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizoftság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Tematiĺrni blokkban ttjrtént a szavazás)

A

Varosgazdálkodási és Péĺlzt1gyiBizottság úgy đönt, hogy hozzĄáĺu|

az

ingatlan-

nyilvántaľtrísbana(Eľ'eIyrajziszámonnyilvántartott,természetbenaBudapest

a|atĺí,34m, alapterüleťtĺ lakásra hatźrozatlan
VIII., Nagy Fuvaľos (I'zám
".
jogviszonnyď
történő eladási ajźnIat kiktildéséhez' a
részére
bérLő
rendelkező
idejű berteti
33/f013. ryII. 15.) széĺrnűönkormányzati ľęndelet 19. $ (1) bekezdésében,a komfortos lakás
értékesítésére
meghatarozotÍak szerint, az elkészť,Jrtforgalmi értékbecslésbenmegallapított
forgďmi érték50 %o-źpa|megegyező összegrÍ' 3.300.000,- Ft vételár közlése mellett.
Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Hatéridő:}}l 4. december 1.

Napirend3.7.pontja:ABudapestVIII.,Szigonyu.-szńmalattilakás
elidegenítése

L204ĺ20,'4. w.24.) sz. VárosgazdáIkodási és PénziiryíBizottsághatározata
szavazatta|)
(12 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkođás
(ľematiĺraibloUrban történt a szavazás)
Viíľosgazďálkodasi és Pénzĺieyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy nem jźtrul hozző az íngatlanzí szźmon nýlvrántaľtott, természetben a Budápest
nyilvántaľtĺásb* u Gj
szdm a|atti,Sl mz alaptertileťúiakasra hatfuozatlaĺ
vilr.' Szigony ot."IE
jogviszonnyal
rendelkező bérlő részéľetörténő eladasi ajásJat kikĹildéséhez.
idejű beľleti

A

Felęlős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatáĺidő: 2014. december 1.

Napirend 3.8. pontja: A Budapest VIII., Teleki tér 3. száłm a|atti, 35133I0lN1|3
helyrajzi számr'i üres, fiildszĺntíműhely helyiség elÍdegenítése
t205l20t4. (XI.24.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatáłrozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtĺízkodásszavazatta|)
(Tematilrni blokÄúan ttjrtént a szavazás)

A Városgazdálkodasi

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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L.) hozzájźnll a Budapest VIII., Teleki László

tér 3. száĺn ďatti, 35133/0ĺNII3 helyajzi
számis,8 rŕ alapterĹiIetű, udvaľi bejaratu, fiildszinti tires miĺhely helyiség 858.000,- Ft
vételĺĺron,veľsenyeztetési eljrárás mellőzésével tĺirténőelidegenítéséhez},é1jábó1

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjön

32/20|3. CVII. i5.) számú önkormányzati
feltételekkel.

3.)

eladási aiźnlatot a
ľendelet szeľinti ajĺánlati kötöttséggel és fizetési

amennyibeneemél
az eladási ajanlatban foglalt határidőn
belül a vétel lehetőségével, úgy a helyiséget a hatályos rendelkezések szeľint nýlt
árverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgaÍőja
Hatĺíridő:2014' december 1.

Napirend 3.14. pontja: MobilBarát Kft. béľbevételikérelme a Budapest VIII. kerĺĺlet,
Práteľ u. 9. szám alattĺ ĺiľes,łinkormányzati tulajdonú nem lakás célt'i helyiségre
Í206ĺ2014. (XI.24.) sz.YárosgazdáIkodási és PénziĺgyiBizottság határozata
(|f igen,O nem, 0 tartózkodńs szavazatta|)
(ľemati|rai blolrkbąn történt a szavazós)

A Varosgazdálkodasi

és Pénzüryi Bizottság úgy d<int, hogy

|.)

hoz'záĘárul a Budapest YI[.' 36394l0lU3 helyrajzi sziĺrnon nyilvántaľtott, Budapest
9. szám alatt elhelyezkeđő,90m2 alapteľiiletií'ĺiÍes,önkonĺrĺĺnyzati
tulajdonú, utcai bejĺáľatú,pinceszinti helýség béľbeadásához határozott iđore,20|9.
december 31. napjáig a MobilBarát KÍt. részére, fa- és üvegmunkak kereskedelme,
asztalos munka, kĺeatívhobby tevékenység céIjara,50.000,- Ft/hó + Afa béľIeti +
könjzemiéskiilönszo|galtatasiđíjakösszegen.

2.)

abérIeti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat trrlajdonában álló nem
lakas céljara szolgáló helyiségek bérbeadasanak feltételefuől szőlő 35/20t3. CVI. 20')
sz:ĺmúBudapest Józsefuarosi onkonĺrĺĺnyzatiľenđelet14. $ (Z)bekezđéseďapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjĺín
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||ďási nyilatkozat a|áírásáú vállďja a leendő

vilI., Pľáteľ u.

bérlő.
Felelős

:

Kisfďu Kft . iigyvez

ető igazgatőja

Hatfuíđii:Z0l4. đecembeľ1.
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Napirend 3.t'6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľtilet, Ultői út 34. szám alatti iiľes,
tinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfordulós pályázaton
tiirténő bérbeadásáľa
|207120ĺ4. (XI.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és PénzĺigyiBizottsáłghatározata
(12 igen' 0 nerrr, 0 Íaľtózkodás szavazaíĺal)
(ľematikai blolrkban tortént a szavazás)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi BizottsiĘ úgy dönt, hogy
1.)

2.)

felkéľi a Kisfalu Kft'-t,

VIII.' Ullői űt 34. szźlm a|att elhelyezkedő
a
^Budapest
36798/0/N51 hrsz-ú, 190 m, ďaptertiletrí, tires önkormányzati tulajdonú, utcai bejaľatú
Ítjldszinti nem lakás célúiizlęthelyiség béľbeadásara nyilvános egyfoľdulós pá|yźnat
kiíľására, a sztlmított bérleti díjon, azaz 186.667 ,- Ft/hő + Afa <isszegen.
a BizottsĘ felkéľia Kisfalu Kft-t a pétlyźzat,a Versenyeztetési szabźlyzatĺól szóló
428/2OI2. Cff. 06.) sztmlil, a Budapest Józsefuarosi Önkormlányzat Képviselő-

testĺileténekhatfu ozatában foglaltak szeľinti lebonyolítasľa.
3.)

apäLyázati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzat l1. pontjában foglaltaknak megfeleIően
a Budapest Fővaros Kormĺányhivatďa VIII. kerületi Hivatala okmanyirodáján, valamint a

Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefuaľosi onkormáryzat Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbizott iigyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfďu Kft telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az ori<ormáĺyzat és a

vagyonügyleti megbízott honlapjrín, továbbá a PolgĺíľmesteriHivatal szźmrára
köitségrnentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb köríí biztosítása
érđekébenaz egyéb ľendelkezésrc áI|ő inteľnetes hirdetési portálokon kell közzéteľľri.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. december 1.

Napirend 3.24. pontja: MUSIC MERCANT Kft. és a Maryaľoľszágĺ Evangélikus
Elghán Luther Kĺadó béľbevételikéľelmea Budapest VIII. kerĺilet' Rákóczi út 57. (Kiss
J.u.2ĺa.) szám alatti üres iinkormányzatltulajdonú helyiségvonatkozásában
t208/2014. (zu,24.) sz. Váľosgazdálkodĺísi és PénzĺigyÍBÍzottság határozata
(|.2 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkbąn történt a szavazás)
és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jĺĺľulhozzÁ a Budapest VIII.,
34637I0lN39 beIyľajzi szĺímonnyilvlántartott, a Budapest VIII., RákĺícziŰlt 57. (Kiss J. u.
2/a.) szźlm alattí (a bejźnat a Kiss J. utca felől), 109 Úť alapteľtiletíi, tires, önkormlínyzati
tulajdonú, utcai bejaratú Íř'ldszinti helyiség béľbeadasahoz, a MUSIC MERCANT Kft.
ĺészére.

A Vaľosgazdálkodási

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igązgatőja
Hatnidő:2014' december 1'
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1209ĺ20Í4. (XI..f4.\ sz. városgazđálkodási és PénzĺigyiBizottság határozata
(L2 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazĺźs)

A Varosgazdálkodási

l.)

2)

és Pénzügyi Bizottság ťrgy dönt, hogy

hozzdiórul a Budapest VIII., 34637ĺ0lN39 he|yrua számon nyilvlántartott, a Budapest
Rákóczi űú 57. Qfiss J. ll' Żla.) szÍlm a]atti (abejźrat a Kiss J. utca fe1ő1)' 109 m,
alapterĹiletrĺ, iires, onkormlányzati tulajđonú,utcai bejaratú, fijidszinti galériás helyiség
béľbeadásához hatźĺozottidőre 2019. december 31. napjáig, a Magyar Evangélikus
Eg1ĺbán Luther Kiadĺója részére,könyvesbolt és könyvkiadói tevékenységekcé|jfua, a
kérelmében ajanlott díj összegénJ azaz 120.000,- Ft/hó + Afa bérleti-, közÍizemi- és
különszolg źútz;tásídíj ak összegen.

vI[.,

bérleti szeruódés megkötésének feltételę, hogy az onkormányzat fulajdonában álló nem
lakás céljára szolrgźiő helýségek béľbeadásának feltételeiről szóló 351201,3. o/I. 20.)
számú Budapest Józsefuárosi onkormanyzati rende|et 14. $ (2) bekezđésea|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezđésealapján
közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat alźśrásátvállďja a leendő
bérlő.
a

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. december 1.

Napirend 3.2. pontja: Budapest VIn.' Diószegi Sámuel utca 17. fiĺldszint 3. szátm alatti
nem |akás céIjára szolgálĺĎ helyiség elidegenítése
Soós Gyiirgy
A napirend vitajat megnyitja. Kérdések,borzászóIások nincsenet avĺtźtlezźĄa,szavazásra
bocsátj a a hatźr ozatij avas l atot:

A Vĺáľosgazdálkodási

és Pénzügyi

BizottsĘ úgy dönt, hogy

Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca 17. fiildszint 3. szÁm alatĺi,
36O53/O/N5 helyĺajzi szźlmu, B fił ahpterĺiletĺĺ,udvaĺi bejźratu, ftildszinti egyéb
helyiség 1.120.000,- Ft vételaron, veľsenyeztetési eljáĺás mellőzésével történő

I.) hozztljárul a

iEa

elidegenítéséh""

széte.

2.)fe|kénaKisfaluKft-t,kĺitdjö'Ct.eszéree1ađasiajĺánlatota32/2OI3.CV[.15.)
szőĺĺrÍlönkormányzatirende|et

szerinti ajźnLatikötöttséggel és fizetési feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 1'
Soós Gytirgy

Megállapítja, hogy
i

2 igeĺĺ,10

nem, 0 taľtózkodás szavazatÍa| a Bizottsźry a határozati

avaslatot elutasította.

f9

Í210 ĺ2014. 6I.24.) sz. Váro s gazdálko dá si és P énzügyi B izotts ág határ ozata
(2 igen, 10 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot

Városgazdálkodási

nem fogađjael:

a

Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca 17. foldszint 3. szám alatti,
helyrapl szdmli, 13m" alapterületti, udvari bejdratú, foldszinti egléb
helyiség 1.I20.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljórds mellőzésével torténő

1.) hozzójárul

36Ü53/0/A/5

eĺ ide ge nít és éh",

łe

r és z ér e,

2.) felkéri a Kisfalu l{Ít-t, k?jldjöĘészére

eladási ajánlatot ą 32/20]3. (ru.Is.)
szómú Ónkormónyzati rendelet szerinti ajánlati katottséggel és fizetésifeltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügnezető igazgatója
Határidő: 20]4. december I.

Napĺľend3.3. pontja:
elidegenítése

Soĺós Gytirry
A napiľend wtaját

A

Budapest VIil., Diószegi S.

u.{I

szám a|atti lakás

megnyitja. Kérdések,hozzŕtszőLások nincsenek, a vítát lezőĄa, szavaz'źsra

bocs átj a a határ ozats j avas latot

:

A Vĺĺrosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság ligy

dönt, hogy

számon nyilvántaľtott,
hozz'ajaruI az ingat|arl-nýlvantartasban aa-}helyrajzi
szétm a|attí, 3I m,
természetben a Budapest VIII., Diószegi Sámuel u. |f
ďapteľiiletiĺ lakásra hatźltozat|an idejrí bérleti jogviszorľryď rendelkező bér|ó részéretöľténő
eladási ajénlat kiktilđéséhez,a33/2013.(WL15.) szímúönkoľmínyzatiręndęIď 19. $ (1)
meghataĺozottak szerint, az e|késni|t
bekezđésében'a felkomfortos lakás éľtékesítésére
forgalmi éľtékbecslésbenmegállapított forgalmi éľték25 oÁ-áva7 megegyező összegÍí,
982.500,- Ft vételaľközlése mellett.
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2014. decembeľ 1
Soĺós Gytirry

Megál|apítja. hogy
j

2

igen, 10 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság a hatáĺozati

avaslatot elutasítotüa.

t2l|'l2014. (XI.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénztiryi BÍzottság határozata
(2 igen,10 nem,0 taľtĺízkodásszavazatta|)

A

Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy az ďábbi hatfuozatijavaslatot
nem fogadja eI:
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hozzájárul az ingatlan-nyiĺvántartdsbąn a
természetben a Budapest VIII., Diószegi {ámuel

számon nyilvóntartott,.
szám aIatti, 3I m2
u
alapterületĺĺ lakásra hatórozatlan idejű bérletijogviszonnyal rendellrcző bérĺőrészéľetorténő
eladósi ajánlat kiküldéséhez, a 33/20]3. (WI. 15.) szómú Ónkormányzati rendelet ]9. s 0)
bekezđésében,
meghatórozottak szerint, az elkészült
a felkomfoľtos lakńs értékesíĺésére
-helyrajzi
forgalmi értékbecslésbenmegállapított forgalmi érték25 oÁ-óval megeglező összeý,
982.500'- Ft vételár lrĺjzlésemellett.
Felelős: Kiýlu Kft. üglvezető igazgatója
Hątáridő: 20]4. december ]

Á Budapest VIII., József kľt. 66. szám alatti fiildszinti,
3564ualÁJ3 he|yrajzi számú, határozat|an időľe szóIó béľleti joggal terhelt nem lakás
céIj áľa szolgáůő helyiség elidegenítése

Napiľend 3.4. pontja:

Soós Gytirgy

A napiľend vitájéúmegnyitja. Kéľdések,hozztlszőIźlsok nincsenek,
bo c s átj a a hatttr

ozatij avas latot

A Vaľosgazdálkodási

a vitźú|eza!ą szavaztsra

:

és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

hozzajfuul az ingat|arl-nýlvríntaľtasban a 3564I/0/N3 helyrajzi számon
^nýlvántartott,
teľmészetben a Budapest VIil., József körut 66. szäĺnalatti, 73 m, ďapterĺiletii
irodahelyiségľe vonatkozó eladĺĺsiajénlat bérlő részéľetörténő megktildéséhez, a vételáľnak,
az elkészĹilt foľgďmi éľtékbecslés,valamint a 32l20I3. (VII. 15.) szátmt önkormanyzati
rendelet alapján a forgalmi éľték100 %o-ábarl, azaz 18.860.000,- Ft összegben történő kĺizlése
meilett.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatráridő: 2014. đecembeľ1.

Soĺós Gyiĺľry

Megállapítja" hogy 1 igen, 11 nem,
j

0 tartózkodás

szavazatta7

a Bizottság a

hatátoz-ati

avaslatot elutasította.

ĺ21212014. (xI.24.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyĺBÍzoÚtság határozata
(1 igen' 11 nem,0 taľtĺízkodásszavazatta|)

A

Varosgazdálkod.ĺsi és PénzĺigyiBizottság úgy dönt, hogy az ďábbi hatáĺozati javaslatot

nem fogadja el:

A

,[/órosgazddlkoůźsi

és Pénzďig,li Bizottsóg úgłdönt, hogł hozzájárul ąz ingatlannyilvóntartott, természetben a Buđapest
nyilvántartásbąn ą 35641/0/Á/3 helyrajzi
^szdmon
VIII., József larű 66. szdm alatti, 73 m, alapteriiletű irodahelyiségre vonatkozó elądási
ajdnlat bérlő részéretörténő meg.|aildéséhez, a vételdrnąh az elkeszült forgalmi értékbecslés,
JI

vąIamint a 32/20]3. (ĺ/II. ]5.) számú onkormányzati rendelet alapján aforgalmi érték]00 %óban, azaz 18.860.000,- Ft ĺ)sszegben torténő kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hątáridő: 20]4. december ].

Napiľenđ3.5. pontja: A Budapest VIII., Magdolna utca 42. fiildszint 8. szám a|atti,
35373/0lN41he|yrajzi számú ĺires, Íiildszinti raktárhelyiség elidegenítése
Soós Gyiiľgy
A napiľend vitajźLt megnyitja. Megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ugyrendi gombot azértnyomott, nem érti,bizonyáľa nyomós oka vaĺr aÍLnak, amiét blokkban
a többség |eszavazza az előterjesztő indítvrányait,tegyékmeg, indokolják meg miét.
SoĺísGytĺľgy
Nem szeretĺrémegindokolni. További kérdés,hozzászőIźłs? Komássy Akos képviselőnek
megađja a szőt.

Komássy Ákos
Miéľtnem jźruIthorzá aYárosgazdálkodási és Pénziigyi BizoÍtság ápľilisban, és mi váItozott
azőtą mi teszi inđokolttĺáerľrek a ľaktfuhelyiségnek az e|idegenítését,most amit akkor nem
tętťł
Soós Györry
Megadja aszőt a Kisfalu Kft. jelenlévő képviselőjének.

Nováczki Eleonĺíľa
A béľlő ismételten benyújtotta a kérelmét, ezértte4esztették a Bizottság elé újrą tartďma nem
változott az elóző tartaIonhoz képest.
Soós Gyiiľgy
Megadja a szót Komassy Akos képvisel<ĺnek.

Komássy Ákos

Mi volt

az indoka annak, amiéľtáprilísban visszautasították?

Soós Gyöľgy
Erre már nem emlékszik, megadjaaszót Jakabfy Tamrís képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Röviden elmondja, hogy a Komássy Uľ kérdésérevźiaszolva, a József kľt-i helýséget azért
nem tartotta jónak ę|ąđni,mert kevesebb, mint egy éve bérlik, ilyenkor máskoľ sęm szoktak
eladni, a tĺjbbit a maga rész&ő| megs7zv azta.
SoĺĺsGyiiľgy

Kéľdések,hozzilszőlźsok nincsenek, avitěttlezźĄa, szavazásra bocsátja ahatfuozatijavaslatot:
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AYárosgazdálkođási és PénzĺigyíBizottság úgy dönt, hogy

7.) hozzájźtrul a Budapest VIil., Magdolna utca 42. fřjldszint 8. szám alattl, 35373/0/N41
helyĺajzi számu, 34 fił alapterĹiletíĺ, uđvaribejáĺau, fijldszinti tires raktaľhetyiség
2.790.000'- Ft vételaľon' versenyeztetési eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez

Qészére'

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t,

ktĺldjönll-szérę

eladási ajénlatot a32/2013.$II.15.)
számű ĺĺnkormányzati rendelet szeńnti ajánlati kötottséggel és fizetési feltéteIekkel.

3.)

él az ęIadási ajĺánlatban foglalt hatáľidőn beliil a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatalyos ĺendelkezések szerint nyílt árveľésen kell
elidegeníteni.
amennyiben

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
-nem
Hatáľidő: 2014. november 30.
Soĺós Gyłĺľry

Megállapítją hogy
j

2

igen,

avaslatot elutasította.

i0

nem, 0 taĺtózkodás szavazatta| a BizotÍság a hatźrozati

L213l2014. (zu.24.) sz. VárosgazdálkodásÍ és PénzĺigyĺBizottság hatńrozata
(2 igen' 10 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbihatźtrozatijavaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII', Magdolną utca 42, Jöldszint 8' szóm alatti, 35373/0/A/4I
helyrajzi számú, 34 m, alaptertiletű, udvari bejórahi, fi)ldszinti iires rą|ďórhelyiség
2.790'000,- Ft vételóron, versenyeztetési eljárás mellőzésével rcrténő elidegenítéséhez

(-részére.

2.) Íeltreri a Kisfaĺu Krt-t,

kĺłtdjanŰészére

eladósi ajónlatot a 32/20I3.(VIIJ5.)
szdmú onknrmányzati rendelet szerinti ajónlati lútóttséggel és fizetésifeltételel(kel.

3.)

amennyiben-

Iehetőségével, úgĺa

nem él ąz eladási ajánlatban Íogtalt hanź:ridőn belül a vétel
helyiséget a hatólyos rendelkBzések szerint nyílt órveľésen lrell

elídegeruítent.

Felelős: Kisfalu Krt. tłgłvezető igazgatója
Hatóridő: 2014. november 30.

JJ

Napirend3.6.pontja:ABudapestV[I.,PľáteľutcaíEszámalattilakás
elide genítésével kap csolatos v éte|ár és ela dási aján|at

j

óváh agyás a

Soĺós Gyiiľgy
A napirend vitaját megnyitja.

Itt olyan gondnokoltról van szó, akinek a gondnoka jelen sincs,
ztlrva van a ház, elolvasták Llozzá a Családsegítőnek a véleményétis. Ezt sem fogia tudni
támogatni. Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Aztszerctte volna hozzáteĺrli, szintén nem szeretné támogatni, egyetért az indoklással.
Soós Gyiiľgy
Kérdések,hozzászőLások nincsenek, avittlt|ezĄa" szavazásra bocsátja ahatáĺozatijavaslatot:

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

szĺmon nyilvántaľtott,
ingatlaĺĺ-nyilvantaľtásbanu (I}e|yĺajzi
szám a\atti, 34 m, alapterĹiletű
természetben a Budapest VIII., Pľáteľ
't"u e
rendelkező bérlrő részéretörténő eladási
lakásra hatÁrozat|an idejĺĺbérleti jogviszonnyď
ajźn7at kikÍĺldéséhez,a 33/2013.(I, 15.) szźlmíönkormányzati rendelet 1'9. $ (1)
meghatarozot1ak szerint, az elkésztilt
bekezdésében' a felkomfortos lakás értékesítésére
forgďmi értékbecslésbenmegállapított forgalmi értékf5 %-áva| megegyezó összegtĺ,
l.325.000,- Ft vételĺĺľközlése mellett.
hozzájara|

az

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatźndő:2014. đecemberl .

Soĺós

Gyiiľgy

Megállapítja, hogy
j

0 iger; 72 nem, 0

taľtóż<odás szavazattal

a Bizottság a

hatźttozati

avaslatot elutasította.

121412014. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺiryiBizottság határozata
(0 ĺgen' 12 nem,0 tartĺízkodásszavazattal)

A

Városgazdrílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|éhbihatźrozati javaslatot
nem fogađjael:

számon rplilvántartott,
hozzájáruĺ az ingatlan-nyilvóntartdsban a eleĘrajzi
szóm ąlątti, 34 m, alapterületű
természetben a Budapest VIII., Prdter ut"ołe
lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendellrező bérlő részéretorténő eladósi
ajánlat kihildéséhez,a 33/2013.(14I. 15.) számú Ónkormányzati rendelet ]9. $ (I)
meghatarozottak szerint, ąz elkeszt;lt
bekBzdésében, a féllromfortos lakás értékesítésére
érték
25 %-fual megeglező összeý,
értékbecslésben
megállapított
forgalmi
forgalmi
vételár
lrozlése
mellett.
Ft
]'325.000,Felelős: Kkfalu Kft. tłgnezető igazgatója
Hatóridő : 20 ] 4. december I.
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A

Zupp Group Kft. béľletidíj megállapításának módosítására
vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Futĺíu. 3. szám alatti üres, łinkormányzati
tulajdonú nem lakás célúhelyiségľe

Napirend 3.9. pontjaz

Soós

A

Gyiiľgy

napirenđvitájźi megnyitja. Kérdések,hozzászó|źsok nincsenek, avitćú.|eztrja, szavazásra

bo c s áti a a hatźtr ozati i avasl atot

A Varosgazdálkodási

:

és PénzÍigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) a81I|}01.4.CVII.28.) szźrrlűhatźrozaténak3.)pontjátazalábbiakszerintmódosítja:
hozzájź:łuIa Budapest VIII., 35579l0/N5 he|yľajzi számon nyilvantaľtott, természetben a
Budapest VI[., Futó utca. 3. szám a|atttaIá|hatő,f5 fiŕ alapteri.ileťú,iires, önkormanyzati
tuiajđonú,utcai bejaratű ftjldszinti helyiségre előbéľleti szęrződés megkdtéséhez
határozatlan iđőtartamra 30 napos felmondiíssď, de maximum a helyiség funkciójanak a
földhivatali nyilvźntzrtźtsban történő ź$łezetéséig,a Zapp Gĺoup K.ft. részéreruktźtrozás
céIjtĺra,17.600,- Ft/hó + Áfa beľleti + köziizemi- és különszolgáttatási díjak összegen.

2.) a 81'L/2014. (VII. 28.) száműhatározatának 5.) pontj át az alábbiak szerint módosítja:
amennyiben a helyiség funkciójrának a foldhivatali nyilvĺántartásbarr töľténő átvezetése
megtorténik, hozzéljfuu| a Budapest VIII., 35579l0l1J5 he|ytajzi számon nýlvĺántaľtott,
természetben a Budapest V[[., Futó utca 3. szćtm aIatt taltúhatő, f5 m" ďapterüleťú, tiľes,
önkormanyzati tulajdonú, utcai bejaľafu ftĺldszinti helyiség bérbeadásához hatáĺorat|an
iđőľe3 0 napos felmondáss aI a Zupp Group Kft. részéreraktérozás cé|jaĺa17 .600 ,- Ft/ltó +
Áfa berleti + kőzÍizęmi és kiilĺjnszolgáltatási díjak összegen.

3.) a 8l I/20I4. (VII. 28.) számthatátozatátazalábbi pontokkal egészíti ki:
5.) amennýben a Zupp Group Kft. a 3.) pont szerinti helyiségben a bérIeti szerzodés
alźtirasát követő fel éven beliil nem végzíe| a helyiség felújítását, vagy a késedelem
okát nem igazo|ja ez időn beliil, a bérleti díj a bérleti díj fizetés kötelezettségének
kezÄő időpontjĺáÍó| 23.466,- Ft/hó + Afa berleti- , közijzľ;ftl.j- és kiilönszolgáltaĺási đíjak
összegre emelkedik.
6.) a Zupp Gľoup Kft-nek tudomásuĺ kell vennie, hogy a bérleti jogviszony időtaľtama
ďatt és azt követően sem élhet bérbeszámítással, és a helýség felújít.ásanak költségét
semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkormanyzattó| a bérleti jogviszony
megszűnésétkövetően sem.

7.) abérLeti szerzőđésnem hosszabbítható męg az onkormányzat tulajdonában iálló nem
lakás céljráľaszolgáló heýiségek bérbęadasanak feltéteieiről szóló 351201,3. (VI. 20.)
számú,Budapest Józsefuaľos Önkorĺnányzati rendelet 29. 5.aa|apján, hanem a bérleti

jogviszony meghosszabbitásźra iranyuló kérelem esetén a bérleti đíjmértékérőIa
Bizottság dönt.
Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Hatáĺldő: 20 14. decembeľ 1.
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Soós György

Megállapítja, hogy
j

f

igen' 10 nem, 0 tartózkodás szavazaÍtal a BizoÍtság a hatátozati

avaslatot elutasította'

12t5l20t4. (XI.24.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen, 10 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A

Vaľosgazdĺĺlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbihatźlrozatijavaslatot
nem fogađjael:

1.)

a 8] I/2014. (ĺ/II. 2s.) számú határozątónak 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

hozzájórul a Budapest VIII., 35579/0/Á/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VIII., Futó utca. 3. szdm alatt talólhaĺó, 25 m" alapterületű, üres,
onkormónyzati tulajdonli, utcai bejáratú földszinti helyiségre előbérleti szerződ,źs

megkötéséhez határozatlan időtartąmra 30 napos felmondóssal, de maximum a helyiség
funkciójának a fÓIdhivatali nyilvántartósban ttirténő ánezetiźséig,a Zupp Group Ęft.
részéreľaktározós céljára, I7.600,- Ft/hó + Á7a bĺrtett + Iazüzemi- és kulanszolgáttatási

díjak osszegen.

2.)

a 8] I/20I4. (I/II. 28.) számlj határozatának 5.) pontjdt az alábbiąk szerint módosítja:

amennyiben a helyiség funkciójának a foldhivatali nyilvántartósban tt)rténő ótvezetése
megtörténilą hozzójórul a Budapest WII., 35579/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Futó utca 3. szóm alatt taldlhątó, 25 m, alapterületű, üres,
ĺ)nkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú földszinti helyiség bérbeądásához hątározatlan
időre 30 napos felmondással a Zupp Group Kfi. ľészé.reraktározds céljára I7.600,- Ft/hó
+ ÁÍ" bérleti * lĺtjzüzemi és külonszolgáltatĺźsi díjak összegen.

3.)

a 8] I/20I4. (|/II. 28.) szómú hątórozatát az alóbbi pontokĺcal egészítiki:

5.) amenrryiben a Zupp Group KÍt. o 3.) pont szerinti helyiségben a bérleti szerződés
ąlóírását lövető fel éven belĺ;l nem végzi el a helyiség felújításót, yag) a késedelem
olrat nem igazolja ez időn belül, a bérleti díj a bérleti díj fizetés lötelezettségének
trBzdő időpontjótól 23.466,- Ft/hó + Áfa bérĺetĺ,lrĺjzi)zemi és kiilc;nszolgóltatási díjak
összegre emelĺrcdik.
6.) a Zupp Group Krt-nek tudomásul lcell vennie, hog,l a bérleti jogviszony időtartama
ĺrĺlltségét
alatt és ązt lôvetően sem élhet bérbeszłźmítással,és a helyiség felújításłźnak
semmilyen jogcímen nem kovetelheti az onkormdnyzattól ą bérleti jogviszoľly
me gszűnését lcĺjvetően s em.

7.) a bérleti szerződés nem łrcsszabbítható meg az onkoľmányzat tulajdoruźban ĺźllónem
lakás céljdra szolgóIó helyiségek bérbeadasdnakfeltételeiről szóló 35/2013' rI. 20.)
szómťł Budapest Józsefvóľos onĺĺormónyzati rendelet 29. $-a alapjón, hanem ą bérleti
jogviszony meghosszabbítósára irányuló kérelem esetén a bérleti díj mértékeről a

Bizottság dÓnt.
Felelős: Kisfalu Kft. ügnezető igazgatója
Határidő: 20]4. december ].
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Napirend 3.I0. pontja: Soós Lászlóné egyéni vállalkozó és az FGE Management Kft.
béľbevételikéľelmea Budapest VIII. keriilet, IIlés utca |,6. szám alatti üres,
iinkoľmányzati tulajdonri nem lakás célúhelyiségľe
Soós Gyiiľgy

A

napirend vittĄät megnyitja. Kérdések,hozztsző|ások, megadja

a

szőt Komássy Akos

képviselőnek.

Komássy Ákos
Nem egy jó đöntés,amikor van két pźilytnő, az egyLk ztildséges alkoholárusítással, a másik
alkoholárusítas nélkül. Szerinte az lllés utcában a környéknek jobb, hogy ha nem arusít
ďkoholt a zöldséges. Nem éľtegyet a javaslattal.
Sorós

Gyöľgy

Lenneesetlegmódosítóhatźtrozati javaslata?

Komássy Ákos
Javasolja Soós Lászlóné egyéni vállalkozót, mivel alkoholarusítás nélktil kívanja igénybe
venni a boltot.
Soós Gytĺľry
Ezt befogadhatónak taĺtja. Megadja a szőt a Kisťalu Kft. képviselőjének.

Nováczki Eleonóľa
Tekintettel arľa, hogy Soós I-ászlóné nem tett béľleti díj javaslatot, ezért a számított bérieti
díjon 16 ezer forint/hó + AFA-n tudja befogadni a javaslatot.
Soós Gyöľgy
További kérdések, hozzásző|źtsok nincsenek, a vltát lezĄa, szavazásra bocsátja a hatfuozati

javaslatot:

A Varosgazdálkodási

l.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

nem jdrul horuź a Budapest vI[., 36098ĺ0lNĹ helrytajn számon nýlvántaľtott,
természetben a Budapest vlil., Illés utca 16. szźlm alatt. ta|á|ható, utcai bejfuatĺt,
ftildszinti + ga|éntzott 38 m, alapteľiiletiĺ nem lakás célúhelyiség béľbeadásźůlozaz
FGE Management Kft. részére.

2.) hozzdjdrzl a Budapest VIII., 36098|0lil1he|yľajzi számon nýlvt{ntaľtott, teľmészetben
a Budapest vI[.' IIIés utca |6. szźtm aLatÍ. ta|ěiható, utcai bejálratű, ftildszinti +
gal&iźľzott38 m2 alapterületíí nem lakás célúhelyiség bérbeadásćůloz hatćrozatlan
időtartamra' 30 napos felmonđasiidő kikötésével Soĺós Lászlóné tészsre zöldséggyĹimölcs kereskedélem (szeszĺíľusításnélktil) céIjfua,16.000,- Ftmő + ÄÍabéľIeti +
köaizemi és különszolgáltatasi díjak összegen'

3') a bérleti szeruőđésmegkötésének

feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ráiló nem
céljara
szo|gźĺó
helyiségek
bérbeadásrának feltételeiről sző(ő 3512013. (VI. 20.)
lakas
szttmúBudapest Józsefvarosi onkormanyzati rendelet 14. š Q) bekezdése a|apjan 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,vďamint a 17. $ (4) bekezđése
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a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat a|áírását vallalja a
leendő béľlő'
Felelős: Kisfalu K-ft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Hataľidó: 2014. december 1.
Soós Gyłiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 tatózkođás szayazattal a Bizottságaz a\á'bbibatźtrozatot
elfogadta:

t216l2014. (XI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ígen, 0 nem, 0 taľtózkod ás szav azatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi

BizottsĘ úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul houá a Budapest VIII.' 36098ĺ0lN1 helyĄzi sziímon nyilvántartoĺ,
természetben a Budapest VIII., IlIés utca 16. szám a|att ta|źlható, utcai bejaľatta
ťoldszinti + ga|ériázoťt 38 m, alapterületíí nem lakás célúhelyiség bérbeadźsthoz az
FGE Management Kft. részére.

2')

hozzdjórul a Budapest vI[.,36098l0lV1helytajzi számonnýlvantartott, természetben
a Budapest vilI., Illés utca 16. szám alatt talalható, utcai bejríratu, Íölđszinti +
galériéľ:ott38 nq2 alapteľületĺĺnem lakas célúhelyiség bérbeadásához határozat|aĺl
időtaĺtamĺa' 30 napos felmondási iđőkikĺ'tésévelSoós Lászlóné tészérezöldséggytimölcs kereskeđélem(szeszarusítás nélkiil) céIjara,16.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +
közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

3.) a bérleti szeruődés megkötésének

feltétele, hogy az onkonnanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásĺínakfeltételeiről sző|ó 35/2013. (VI. 20.)
száműBudapest Józsefuĺírosi tnkoľmrányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3 havi
bruttó béľletidíjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjan kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvátlďasi nyilatkozat alźtírásźttvélla|ja a
leendő bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

Napiľend 3.11. pontja: Royal Smoke 20t3 Bt, béľbevételikéľelmea Budapest vnl.
kerĺilet, Kálváľia tér 16. szám alatti üľes, iinkormányzati tulajdonú nem lakás céIú
helyiségľe

SoĺĎs Gyiiľgy

A

napiľend vĄát megnyitja. Kérdések,hozzäsző|ások, megadja
képviselőnek.

a

szót Komássy Akos

Komássy Ákos
Szerinte a Royal Smoke 2013 Bt. rijabb csillagabizonyźlra termel akkora hasznot, hogy ki
tadja fizetru a 1,54,167,-Ft + ÁFÁ-t is, tehát egy ilyen monopóliummď rendelkezó íjzlretné|
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raađásulalkoholáľusítással egybekotve nem javasolja a csökkentett bérletíđijat",a szfunitás
aLapjánjavasolt Í54.167.-Ft + Áľ.e legyen a bérleti díja. Móđosítóindítvanykéntjavasolja
en.

SĺlĺísGyöľgy
Rendben, magźt az előterjesztés tćrgyźĺnem tudja elfogadni, akkor először a Képviselő Uľ
módosító indítvanyaról fog a Bizottság dönteni. További kérdés,hozzźsző|ás nincs, vitát

zĄa,

szavazásra bocsátj a az a|źlbbi módosító javaslatot.

Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đcint,hogy 154.167 FtJĺő + Afa számított
bérleti díj összegen jźlru| hozzá a helyiség bérbeadásźrhoz.

A

Soós Gyöľgy
Megállapítj a,hogy 2 igen,9 nem, 1 taľtózkodás szavazattď a Bizottság a módosító javaslatot
elutasította.

t217ĺ20|'4. CxI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen, 9 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
nem fogadja el Komassy Ákos
módosítđindítvanyát, mely szeľint |54.1'67 Ft/hó + Afa szźľľrlitoľtbérleti đíjösszegen jáľuljon

A Varosgazdálkođási és PénzĹigýBizottság úgy dĺint, hogy
hozzá a helyiség béľbeadásĺához.
Soós György

SzavazásrabocsátjaazaLálbbi'ęredetihataľozati

A Vaľosgazdálkodasi

javasIatot:

és PénzügyíBizottság úgy dönt' hogy

l.) bozzajarul a Budapest VIII., 35435l0/N32 he|yrujz! szímon nyilvĺántartott,

Budapest

VIII., Kálvária tét |6. szźlm alatt elhelyezkedő, 44 m, alapteľiiletĘ ĺiľes,önkorményzatĺ
tĺajdonl4 utcai fřĺldszinti helýség bérbeadasahozhatátozott időtaľtamľa" 2019. decembeľ
31. napjáig a Royal Smoke 2013 Bt. részére,dohanyárusítas (szeszáľusítassď)
tevékenysé e céIjaÍa,707.gL7,- Ft/hó + Áfa bérleti + kł'a:zęmĹ és kĺilönszolgriltatási díjak
ĺisszegen.

2.) ab&|eti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmanyzat tulajdonában álIó nem
lakas cétjáľa szolgźiő helyisé.gek bérbeadásĺĺnakfeltételeiről szóló 35l20l3. CVI. 20.)
szamú Budapest Józsefvĺĺrosi onkormrányzati rcndelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,vďamint a 17. $ (4) bekezdése
vtůlLa|ja a
a|apján közjegyzó előtt egyoldďli kötelezettségvríllďasi nyilatkozat a|ájĺźsźú
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatfuĺdő: 20 14. december 1.
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Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem,
j

avaslatot

el

0 tartózkodás

szavazatta|

a BizoÍIság a hatáĺozati

utasította.

l218/20t4. (X1.24.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen, 11 nem, 0 taľtĺózkodá.s szavazatta|)

A

Vrárosgazdálkodĺási és PénzügyiBízoÍtság úgy đönt, hogy az alábbi határozatijavaslatot
nem fogadja el:

l.) hozzójárul a Budapest VIil., 35435/0/Á/32 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest WII.,
Kólvórią tér 16. szóm alatt elhelyezkedő, 44 m, alapterüIetű, Ĺires, onkoľmányzati

tulajdonú, utcai Íöldszinti helyiség bérbeadósdhoz hątdrozott időtartamra, 2019.

december 31. napjáig a Royal Smoĺre 2013 Bt. részére,dohónyárusítós (szeszárusítdssal)
tevékenység céljdľa,I07.gI7,- Ft/hó + Á7, be,l"tĺ ł lcĺjzüzemi- és különszolgáltatási díjak
összegen.

2.) a bérleti szerződěs megkÓtésénekfeltétele, hogy az onkormónyzat tulajdonóban álIó nem
laluźs céljára szolgáló helyiségek bérbeadásónak feltéteĺeiről szóló 35/20]3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormónyzati rendelet 14. s Q) bekezdése alapjón 3 havi
bruttó bérleti díjnak meýlelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
aĺapján kÓzjegłző előtt egłoldalúkötelezettségvóllaldsi ľryilatkozat alóírdsót vállalja a
leendő bérlő.

Felelős: Ktsfalu Kft. ugnezető igazgatója
Hatóridő: 2014. december I.

Napiľend 3.12. pontja: Hungaro l)omus Andia Kft. béľbevételikérelme a Budapest
VIII. keriilet, Nagytemplom u. 12Ib. szám a|aítl ĺĺľes,łĺnkormányzati tulajdonú nem
lalĺĺscélr'i helyiségre
Soós

A

Gyöľry

horzászőIźsok, megadja
napirend vntáját megnyitja. Kérđések,

a

szót Komássy Akos

képviseIőnek.

Komássy Ákos
A korábbi bérbeadáshoz míértnem járult hozzá a Bizottsag? Ténylegesen mekkora része
hasznosítható ennek a pincének, mert kĺilönböző szćtmokat |źtott az előteľjesztésben?
};/Leglrtfiźsa szerint egy ekkora pincét felújításután lenne érdemes bérbe adni. Ezt sokkal
jobban lehetne haszrosítani felújítás után.
Soós Gytiľgy
Megadja a szőt a Kisfalu Kft. képviselőjének.
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Nováczki Eleonóra

Az e|ózo kérelem egy

egészen más tartalmú kérelem volt, nem ęz a ru|<tátozźls, ott, ha jól
emlékszik a bérlő kért bérbeszźlmítástis, ami egyébként nem volt elszámolható a bérleti díj
tekintetében. Ez egy teljesen masik tartalmú. A helyiség az, aÍlogy az előte1esztés is
tartalmazza 30 %o-ban hasznźůhatő igazábő| a magasságok miatt. Azon kívül, hogy a
költségvetésberr kinrondottalr lrelyiség felújításľaniltcselr fedezetjelenieg, tudni kell azt is,
hogy a pincei helyiségeknél a szigetelésnél az a|apvető problémát jelent. Az egész hźzĺa
tekintettel kellene megoldani, ami viszont jelentős beruhrázást igényelne az onkormányzattő|.
Soĺós Gyiirgy

További kérdés,hozzászó|źts nincs, vitźtzáqa, szavazásra bocsátja ahatźrozatijavaslatot:

A Varosgazdálkodasi

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzóidrul a Budapest VIII.' 36292 he|yrajzi szĺĺmon nýlvantaľtott, Budapest VIü.'
Narytemplom u. 12ĺb. szím ďatt elhelyezkeđő,f96m" alapterĹiletű, tires, 100%-os

önkoľmĺányzati trilajdonli épületben elhelyezkedő, utcai és udvaľi bejfuatta| is rendelkező
pinceszinti helýség béľbeadasahozhatározoĹt iđőtartamra,2019. december 31. napjáiga
Hungaro I)omus Andia Kft. részére, ruktźrozás céIjfua,54.280,- Ft/hó + Áfa béľletiđíj
+ közĺlzemi és külön szolgáltatĺłsi díjak megáů|apítélsamellett.

2)

abér|eti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az onkorĺnanyzat tulajdonában
á11ó nem lakás cé|jáĺtaszoIgá|ő helyiségek béľbęadásanak feltételeiĺől sző|ő
35/f0t3.(vl.20.) szamú Budapest Józsefuarosi onkormanyzati ľenđelet|4. $ (2)
bekezdése alap1źn 3 havi béľletidíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése a|apjźn kőzjegyző előtt egyolđalúkötelezettségvállďási nyilatkozat
aJźútásźńvź/.|a|jaa leendő bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. december 1'
Soós Gyłirry
Megĺíllapítja"hogy 11 igeĺu 0 nem, 1tartózkodás szavazattalaBizottsźęazalőbbíhatfuozatot
elfogadta:
1219 12014.

6r.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍĺryiBÍzotÍság hĺtározata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodásszavazatta|)

A Váľosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) hozztźiúrula Budapest vI[.' 36292 helyrajzi sziímon nyilv:ántaľtott, Budapest V[I.,
Nagytemplom u. 12ĺb. szám ďatt elhelyezkedő, 296 m" alapteriilehĺ, iires, 100%-os

önkormaĺryzati tulajdonú épületben elhelyeá<eđő, utcai és udvari bejźrattal is rendelkező
pinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatfuozott időtaľtamrą 2019. đęcember31. napjĺíiga
Hungaro Domus AndÍa Kft. ľészéľe,rcJ<tározźs céIjáĺa,54.280,.Ft/hó + Áľa berleti di;
łkozílzęmiés kiilön szoLgtitatási díjak megallapítása mellett.

41

2.)

a bérleti szerzódés megkötésének további feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában

álló nem lakás céljára szolgźůőhelyiségek bérbeadásának

feltételeiről szóIó
35/2013.NI.f0.) szźmíBudapest Józsefuarosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2)
bekezdése alapjrín 3 havi béľletidíjnak megfelelő óvadék megťrzetését,valamint a 17. $
(4) bekezdése alapjźn közjegyzó előtt egyoldalú kötelezeÍtségvttlLalási nyilatkozat
aláirástń vállalja a leendő bér1ő.

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

Napĺrend 3.13. ponŕja: ANTóNI^,IS Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerÍilet,
Német u. 13. szám a|atti ĺires iinkormányzatl tulajdonri helyiség vonatkozásában
Soĺós Gyiirgy
A napirend vitáját megnyitja. Nem tartja megfelelőnek

a Német utcában az iskolával szemben
szeszesital árusítasos tizletet, akik palackozott szeszesitďt arulnĄ hogy ilyen bérlője legyen a
helyiségnek. Kérdések, hozzésző|tsok, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha a Bizottság elutasítja, akkor okafogyott a javas|ata. Egyébként azt szeretĺékérdezni, miéľt
csökkentenek bérlęti díjat, miért nem tudja a 68.333.-Ft/}ró bérleti đíjatklgazdálkodni.Nincs
javaslata.

Soós Gytĺrgy
Megadja aszőt Jakabfy Tamas képviselőnek.

Jakabs Tamás
Azt javasolją hogy elutasíüís helyett adják meg, alkoholáĺusítás néIkül az annak megfelelő
szźtmítottbéľletidíjja|ahozzájéru|átsokat.
Soós Gyiirry
Ezt nem kérte, ez a probléma. Majđvisszahozza, amennyiben ez lesz a kérése.További

kérdés,hozzásző|áls nincs, vitát záĄa, szavaztsrabocsátja ahatőrozatljavaslatot:

A Városgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzáiźrul a Budapest vI[.'

34903/0/N64 helyajzi száĺnon nyilvantartott, a Budapest
VIII., Német u. 13. szám (József utca felőli bejarat) alatt talĺílható, 4617ŕ ďapteľĹiletű,
iires, önkorm:ínyzati tulajdonú, utcai bejráľatú, fřllđszintihelyiség bérbeađáséůloz
határozoĹI idóre 2019. december 31. napjráig, az Antőĺia ,75 Kfr.. tészéte'éle]miszer
kereskedelmi ĺizlet szeszesital áľusítássď céIjźra,54.667,- Ft/hó + Áfa berl"ti.,kť5ťllzemiés ktilönszo|gźitatźsi díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés

megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában ĺilló nem
lakás céljĺáľaszolgáJő helyiségek bérbeadasanak feltételeiľől szóIó 35/2a|3. (VI. 20.)
sz'źlmi Budapest Józsefuárosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi

béľletiđíjnakmegfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín
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koĄegyző előtt egyoldalú kotelezettségválla\asi nyilatkozat aláíĺásáÍ.váILa|ja a.leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

1

5oós Gyöľry
Megállapítja, hogy
j

0 igen, 11 nem, 1

tartóZkodás szavazattal

a Bizottság a hatćrozati

avaslatot elutasította:

L220l20t4. (xI.24.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen, 11 nem, t tartőzkođás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbíhatfuozati javaslatot
nem fogadja el:

].)

hozzá.ŕórul a Budapest VIII., 34903/0/A/ő4 helyrajzi szdmon nyilvántartott, a Budapest
VIII., Német u. 13. szdm (József utcafelőli bejórat) alatt tąldlható,46m" alapterületű,
úres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti helyiség bérbeadósához
,75
hatáľozott időre 2019. december 31. napjóig, az Antónia
tft..részéľe,élelmtszer
kereskedelmi üzlet szeszesital árusítóssaĺ céljára, 54.667,- Ft/hó + Afa bérleti-, Iüzüzemiés kiźlonszolgźkatósi díj ak osszegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésénekfeltétele, hogl az onkormányzat

tulajdonóban álló nem
Ialcas céljára szolgóló helyiségek bérbeađásánakfeĺtételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
bekezdése alapján 3 havi
szómú Budapest Józsefidrosi Ônlarmányzati rendelet 14. s
bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺizetését,valąmint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺźn
Ia)zjegyző előtt egloldalú k;telezettségvdllaldsi nyilatkozat alóírdsót vdllalja a leendő
béľlő.

O

Felelős : Kisfalu Ęft.,ügnezető igazgatój a
Hątáridő: 2014. december 1.

t

GríznéGladysz Évaeryénĺvállalkozó bérleti díj felĺitvizsgálatĺ és
szerződés mĺódosítási kéľelme a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 55. szám a|att béľelt
helyiség vonatkozás ában

Napĺľend3.15. pontj

Soós Gyiiľry
napirend vitěĘéúmegnyitja. Kérdések,hozzásző|ások, megadja
képviselőnek.

A

a

szőt Komássy Akos

Komássy Ákos
Itt ďapvetően aŻ. nem éľti,ha egyszet CĺľíznéGladisz Eva májusban kiegyenlítette minden
adósságát, akkoľ júniusban, hogy sikerült felmondani a bérleti szerződését, va1y mi volt
annak az indoka. A másik pedig, hogy fontos stratégiaí fe|adat, hogy a Corvin Sétany
vonzźskörzetében levő kisvallďkozrásokkal próbáljanak meg kiemelten foglďkozni , mert itt az
a probléma merült fel, ami minden Corvin Sétĺĺnykörnyéki kisvállalkozónál, szuper,
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gyönyönĺ' lehengeľlő a sétány" csak egyszerűen elszívja a vevőket. Tehát ezzelszinte érdemes
lerľre alaposabban foglalkozni a táľsadalmi gondoskodĺás jegyében is.
Soĺós

Gyöľgy

További kérdés, hozzźsző|ás nincs, vitźtt zĄ4 szavazásta bocsátja ahatfuozaÍijavasIatot:

A Varosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy:

1,) houdiórul

a Budapest VIII. keľtilet,Ptátet utca

55. szősn alatti36225/0lN3 hľsz-ú50 m2

alapterülehĺ, utcai bejáľatú, ťoldszinti, önkormanyzati tulajdonú nem lakás célúhelyiséget
bérlő GríznéGladys Eva egyéni vá||a|kozó részére a bérleti szerződés módosításához, és
a bérleti díjanak 2014. đecembeľ1. napjátóL 33.333,- Ft/hó + Afa összegen történő
megállapitástlhoz.

2.)

abér|eti szeruođésmegkötésének feltétele, hogy az onkormaľryzat tulajdonábarr á11ó nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/20L3. CVI. 20.)
számli Budapest Józsefrarosi onkormĺányzati renđelet19. $ (3) bekezdése c) pontja
alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat alěĺirástt vźůLalrjaa
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattridó:Z}l 4. december 1 .

SoĺísGyiirgy
Megallapítją hogy 7 ígen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatáĺozatot
elfogadta:
122112014. CxI.24.) sz. Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság

határozata

(7 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkodásszavazatta|, Soós Gyt)ľgł, Dudás
Istvónné, Guzs Gyula, Györgłi IdaÁnna, Hélisz Györg nemvett részt
a szavazásban)

A Vaľosgazdálkodasi

és PénzĹigyi BizottsĘ úgy dönt hogy:

1.) hozzőidruta Budapest VIII. keľiilet,Pľź/ĺerutca 55.

szélm a|atti36225lO/N3

hĺsz-ú50 mz

ďapteľiilettĺ, utcai bejýatű, ftilđszinti,önkormĺínyzati tulajdonú nem lakas célúhelyiséget
bér|ő Gnzné Gladys Eva egyéni vźt|]akoző tészétea bérleti szerzódés módosítlĺsrához, és
a bérleti díjának 2O!4. december 1. napjától 33.333,- Ft/tró + Áfa összegen történő
megállapítasához.

2.)

abérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormanyzat tuiajdonában ál1ó nem
lakás céljaĺaszol'gétlrő heiyiségek bérbęađásánakfeltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
szátmú, Budapest Józsefuarosi onkormányzati renđelet19. $ (3) bekezdése c) pontja
ďapjrĺn közjegyző előtt egyoldďri kötelezettségvállďasi nýIatkoz-at a7áirását vźů|a|jaa
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuídó:2014. december 1.

44

A

VdrosgazddlkodtÍsi és Pénztigyi Bizottslźg 1222/2014, (XI.24.) sz ltatúrozatdval a
napirendi pont vitdjdnak újbóIi megnyitásdról döntött, majd I223/2014. (XI.24.) sz.
Itatdrozatdval ismételten dönttjtt a napirendi pont tórgydban.

Soós Gyiirgy

A vita újbóli megnyitasára

tesz javaslatot, melyet szavazástabocsát.

A Városgazdátkodasi

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi
indíwanyát a napiľendi pont vitájanak újbóli megnyitására.

Gyöľgy
Megállapítj a" hogy 12 igen, 0 nem,
indítvrínýelfogadta:
Sorós

0

tartőzkođźlsszavazatta|

a Bizottság az

tigyľendi

t222l2014. (XI.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziiryi Bizottság bat'ározata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodáłs szavazatía|)

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi

índítvanyát a napiľendi pont vitajának újbóli megnýtásara.
Soĺós Gyiirgy

A vitát újra meguyitja, megadjaa

szőt a Kisfalu Kft. képvíselőjének.

Nováczki Eleonóra
Ptk. ľendelkezései szerint a felmondás nem szólłnt ľövidebb időre, mint 15 nap, és
klzáłőLag a hónap végére.A felmondás május 15-e utlín ment ki, ezért már csak a következő
hónap végéretudott felmondást eszközöIní, és az iigyfél az źtÝétęlrtkövetően azonnal

A

kiegyenlítette a hátralékált, így megszĹintette a felmondlási okot.
Soós Gyiirry
További kérdés,hozzásző|ás nincs, vitět zźĄa, szavazásra bocsátja ahattrozatijavaslatot:

A Vaľosgazdálkodási

|.)

és PénzĹigyíBizottság úgy dönt, hogy:

hozztźilźrula Budapest VIII. kerület, Práter utca 55. szélm alattĺ362f5/O/N3 hľsz-ú 50 m2
ďapterĹiletiĺ, utcai bejáratri, Íijldszinti, önkormanyzati fulajdonú nem lakás célúhelyiséget
bérlő GrízréGladys Eva egyéni vźila|koző részétea bérleti szeruődés módosításához, és
a bér|eti díjának 2Ol4. decembeľ 1. napjától 33.333,- Ft/hó + Áfa összegen töľténő
mega||apításához.

f.)

a bérleti szeruőđésmegkötésénekfeltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában á11ó nem
feltételeiľől szóló 35/20t3. (VI. 20.)
lakás céljara szo|gálő helyiségek béľbeadĺásĺĺnak
számu Budapest Józsefuiárosi onkormanyzati rende|et 19. $ (3) bekezdése c) pontja
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aLapján kőzjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aláirásź.J- váIIaIja a

bérlő.

Felelős: Kisfďu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő:2014. decembęľ 1'
Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 72 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazaÍtal a Bizottság az a|źtbbi határozatot
elfogadta:

L223l20I4. CxI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazĺtta|,1

A V:árosgazdalkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

I.)

hogy:

hozzlźilźľula Budapest VIII. keľĹilet, Pľáter utca 55. szfun a|atti36225/0lN3 hĺsz-ri 50 mz
alapterÍĺletriutcai bejáľatu, földszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiséget
béľlő GríznéGladys Eva egyéni vétl\alkozô részére a bérleti szeruődés módosításához, és
a bérleti đíjának2014. december 1. napjátóI 33.333,- Ft/hó + Áfa összegen történő
megĺĺ11apításához.

2)

bérletíszerzőđésmegkcitésének feltétele, hogy az Önkoľmanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgéiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
Budapest Józsefrarosi onkormányzati rendęlęt 19. $ (3) bekezdése c) pontja
szźľĺrí
alapjźn közjegyzó előtt egyoldalťl kötelezettségvallďási nyilatkozat alźśtásátvá||a|ja a
bérlő.
a

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatándő:201 4. decembeľ l.

Napirend 3.17. pontja: Az Interkultuľálĺs PárbeszédKőzhasznli Alapítvány lij bérleti
jogviszony létesítéseés kedvezmónyes bérleti díj megállapítása irántÍ kéľelme a
Budapest vI[., Víg u. 28. szám alattĺ iires önkormányzati tulajdonrĺ helyiség
vonatkozásában
Soĺós Gyfĺľry

A

napirenđvitájőt megnýtja. Kérdések,hozzźsző|ěľ'ok, megadja
képviselőnek.

a

szót Dudás Istvánné

Dudás Istvánné
A multkori bizottsĘi iilésen kérte, hogy az előterjesďés kiegészítésekéntolvashassák el a
bizonyos IPA nevezetll alapíwźnynakaa a munkatervét és beszímolóját, ami ugye azt
hivatott a|átźlmasztani, hogy az Önkormányzat érdekébenvégzett tevékenység miatt van egy
jelentős bérleti díjkedvezmény lehetősége. Ezt a bizonyos munkatervet átolvastą az
onkonĺranyzat &dekében tuI sok tevékenységet nem látott, itt azt' |áttą hogy a ,,Jobb
esélyegyenlőség a munkaerő piacon'' című pľojektjĹikben 1 fő vett részt a korrzultáción. A
menekĺĺltek magyar _ angol és német oktatásában egész évben 32 fő, azazhavonta3 fo. Nagy
tömegeket nem lehet látni, akik az alapítványnak a tevékenységétigénybe vennék. A
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I

)i

mellékelt anyagból az onkormányzat részérevégzeÍItevékenységetpedig abszolút nem látta
igazo|va' Ezét an.javasolja, hogy a számított bérleti díj méľtékébenajanljak fel a helyiség
bérlését,a bizonyos 37.567.-Ft. + AFá-n.
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Soós Gyiiľgy
Megadja aszőt a Kisfalu Kft. képviseIőjének.
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Nováczki Eleonóra
Ebben az esetben ahatározatijavaslat 3.,4.,5.,6.poĺltjáta nincs szĹikség,matađaz eľeđetí1,,
^Ą
z.- J. es /-es.
Soós Gyiiľgy
Megadja aszőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos

Rettentően szerencsétlęn he|yzet, amikor az onkormźnyzat és aľrnak nevében a képviselők
elkezdik zsűrizgetni a civileket, ez teljesen ráľtďmatlan civil szervezet, ame|ýk sziímos
lelakatolt Víg utcai iizlethelyiség helyett az egyiket használja' Mellesleg egyébkénta
tevékenységÍikbenkicsit több józsefuaľosi állampolgĺánal lépnek kapcsolatba, mint monđjuk

a LéIek Programnak van, például valamiľe
onkormanyzat gigantikus pénzeket költött el.

ahany keďvezményezettje
Soós Gyłiľgy
Megadja a szót Vörös

a

Józsefuaľosí

Tamás képviselőnek.

Viirtis Tamás

Az

onkoľmrányzatnak kimondottan fe1adata,,,hogy zsíinzgesse a bejövő kérvényeket,úgy
hogy ennek ftnyében tudja elđönteni, hogy o azt táľsadďmilag hasznosnak ta|áIja anrryirą
hogy tĺámogassa csökJ<entett bérleti díjjal' vagy nem. Nincsen más fóľum, aho|' ezt meg kell
vitatni, ez az onkonnanyzatnak a ktilĺjnb<jző döntéshozó testtiletei. A másik része, amit
Képviselő Asszony elmondott, az a|apján nehezen fudja inđokoltnaktartani, hogy ez az
lntézméĺybáľmiféle keđvezľnénybenľészesüljĺlna keľületben' tekintve, hogy maga a
probléma amivel foglďkozik, nag,y szÁmban' mondhatni aĄhogy nem feltétlentil keriileti
specifikus, attól még lehetre tłímogatandó, ffiog jó, de nagyon kevés az a fajta haszon, amit
bajt a tarsadalomnak, ezért gyakoľlatilag filléľekértbérbe adni heiýséget, azt gondolja nem
megfelelő eljaras és nem helyes gazdasági szempontokat figyelmen kívtil hagyva támogatni
egy ilyen intézľnényt.

Gyiiľry
Az lenne a módosító javaslata" hogy van egy rendeiete az onkoľmĺányzatlak, s mivel
közhaszrú alapíť.'ĺźnyrólvan sző 6 %-os bérleti díjról d<jntsenek most. Jegyző asszony
Soĺós

javaslata, hogy törvényességileg így helytálló.

Soós Gyiiľgy
Megadja aszśta Kisfalu Kft. képviselőjének.

Nováczkĺ Eleonríľa
Egy kéľdésevan' civil tevékenységetvégzőszervezetkéntkívanjfü bérbe adni a helyiséget, és
akkor a feltételek is megmaľadnak neki, hogy a következő évben be kell sziírnolnia és
csökkenhet a bérleti díja. Az eredeti haÍźtrozatljavaslat csak aĺrnyiban módosulną hogy a
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béľletidíj az nem a 37.567.-Ft, hanem az 5.635.000.-Ft-os forgalmi értékből számolt 6 oÁ-os
díj, ami 28.175.-Ft+ Ár.e. A3.,4.,5., 6-os pontok benne maradnak ahatáĺozatíjavaslatban.
Soĺós Gyiiľgy

További kéľdés,hozzászóIás nincs, vitźÍzźĄa,szavazásra bocsátja ahatźlrozatijavaslatot:

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Yárosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság a BuđapestVIII., 34gf6ĺ0/N5 helytajzi
számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Víg u. 28. szźrn alatti, 33 m2
alapterületrĺ, utcai bejaĺatu, ftiIdszinti nem lakás célúhelyiség bérbęađásával
kap c sol atban hozott 7 9 ĺ20 4 . N II.fl .) szémtĺLle;tár ozatát vi szavonj a.
1

1,

s

a Budapest vI[., 34926l0lil5 he|yrajzi számon nýlvantartott, teľmészetben
a Budapest vlil.' Víg u. 28. szám a!attt,33 m2 alapteľületrí, utcai bejáratu, fijIdszinti
nem lakás célúheIyiségĺeilj bérleti szęrzóđésmegkötéséhez, hatŕtozott iđóre, 2019,
december 31-ig az InteľkultuľáIis PáľbeszédKőzhasznr'i Alapítvánnyal, iroda céljara
28.175.- Ft/hó + Áfa béľleti+ k<jzĹizemi és ktil<inszolgáltatĺási díjak összegen. A béľleti
szeruődés megkötésének feltétele, hogy a kérelmező a bérleti szerzodés a|áitásáig a
fennal ló tartozŕsät me gfi zes s e.

2.) hozzójárul

3.) a2.)

pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy a béľlő köteles a honlapj:ín, sajtó

megjelenésein a Budapest Józsefuáľosi onkorm ényzatottrímogatókéntszerepeltetni.

a) a lega|ább havi

helyiséghasznź:Jatot igényIő eseményekľől (fogadóóľa, gyűlés,
rendezvény,tanácskozÁs,tanácsadás)aBérbeadőÍ'tajékoztatn'meghívótkiildeni.
b) minden év március 15. napjáig benyujtani az adoÍt évre vonatkoző szak<ĺnai tervét,
amelyből kideriil, hogy milyen eseményekęttewez az év sortln megrendezni, illetve a
béľleménybenmilyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgá|ja
Józsefváľos és a j ózsefuáĺosi lakosok éľdekeit.
c) minden év május 31. napjőíg benýjtani az e|őző éves tevékenységérőlsző|ő, az
onkoľĺnányz,atźltl|meghatétrozotttartďmúszakmaibeszámolóját.
đ)a helyiségben az alapszaba|yában megielölt céloknak megfelelően a bérbeadĺískoľ
eĺgeđé|yezstttevékenységetfolyamatosan folyüatni.

4.) a szakmu terv és a szakmai

és elfogadasźlta a hataskörrel
beszámoIó éľtékeléséľe
jogosrít.
(Humĺánszolgĺltatĺási
Amennyiben a hatáskörrel
Bizottság)
rendelkező bizottság
rendelkező bizottsäg

a

szakmď teľvet és beszamolót elfogadtą tigy

tevékenységhez kapcsolódó béľletidíj az adott évre is érvénybenmaľad.

5.) amennýben a

szervezet a 3.) pont szeľinti első éves beszámolóját

a

civil

a szak-nubizottsäg

részétebenyújtotta" és aztabizottságelfogađta, az onkormźnyzatTulajdonosiBérbeadői
jogokat gyakorló biznttsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefvráros, valamint a

józsefuaľosi lakosok érđekében
folytatott tevékenység szerinti kihasmĺáltsága
fliggvényében a 248/2013. (VI.19.) szárŕl Képviselő-testĹileti hattrozat 26. pont a.)' b.)
vagy c.) pontja szerinti méľtékĺemódosíthatją a bérleti szęrződés egyéb feltételeinek
változatlanul hagyása mellett.

6.) amennýben a bérlő a fenti

kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
beszámolója
alapján
nem bizonyított, hogy tevékenységét|ega|ább részben
szakmai
Józsefviíľos érdekébenvégezí,tlgya béľletidíj az érintett év januáĺ I. napjátő|, az akkor
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érvényes szabályok szeńnt kiszámított béľletidíjnak megfelelő összeg + infláció értékľe
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszamolója a|apjźn bizonyított,
hogy tevékenységétcsak részbenvégeńe Józsefuaros érđekében,űgy a béľleti díja a nem
lakás célúhelyiségek bérleti díjának megállapítas:áróI szóló 248/2013. (VI.ĺ9.) szźĺĺŕl
Képviselő-testtileti battltozat 26. pontjában meghatarozott eggyel magasabb kategóriába
soľolt bérleti díjra emelkedik.

7.) a bérleti szęrződés

megkötésének feltétele, hogy az onkoľmanyzat hrlajđonában ál1ó nem
lakás céljaľaszolgláló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
sz,źtmt Budapest Józsefuarosi onkormínyzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti dljnak megfelelő óvadék megťlzetését,vďamint a 17. $ (4) bekezđésealapjrán
kozjegyző eIőtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aléúrásźúvállalja a leendő

bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. Ęyvezető igazgatőja
Hlatźtridó :201 4. december 1 .
Soós Gyłirry
Megallapítja, hogy
elfogadta.

1

1 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattď a Bizottság az a|ábbihatfuozatot

L224l2014. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(11 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) aYéĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a Budapest VIII.' 34926l0lU5

helyraj"'i

számon nýlvántartott, természetben a Budapest VIII., Víg u. 28. szźlm ďatti, 33 m,
alaptertiletíi, utcai bejfuatu, fijldszinti nem lakás célri helyiség bérbeadasával
kapcsolatbanhozott79112014.(VII.2t.)száłn,Úhatfu ozatźúvisszavonja.

2.) hozzójórul

vlil.'

34926ĺ0lN5 helyrajá szímon nyilvántartott, természetben
a Budapest vI[.' Yíg u. 28. szźtm alatti, 33 m" alaptertiletíĺ,utcai bejáraĺu fiildszinti
nem lakas célúhelyiségre új bérleti szeruődés megkötéséhez, hatátozott időre, 201'9.
decembęr 3l-igaz Interkulfuľális PáľbeszéďKözhasznű Alapítvánnyal, iľoda céljára
28.175.. Ft/hó + Áfa béľteti+ könlzemi és kiilönszo|gźitatésí díjak összegen. A bérleti
szerződés megkötésének feltétele, hogy a kérelmező a bérleti szerződés alźnrásug a
fermálló tarto zását me gfi zes se.

3.)

a Budapest

a 2.) pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy abér|ő kdteies a honlapjan, sajtó
megielenésein a Budapest Józsefuáľosi onkonnányzatot trĺmogatóként szerepeltetri.

a) a legďább havi

helyiséghasznźlatot igénylő eseményekről (fogadóóľa, gyÍĺlés,
ĺendenény,tanácskozás, tanácsadas) a Bérbeadőttájékonafuii, meghívót ktildeni.
b) minđenév mĺírcius15. napjáig benyujtani az adott éwe vonatkoző szaklnaĺ tervét,
amelyből kiđeľül,hogy milyen eseményekettervez az év soľán megrendezni, illetve a
bérleménybenmilyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgtt|ja
Józsefuiíros és a józsefvlárosi iakosok érdekeit.
c) minden év május 3I. napjáig benyujtani az előzó éves tevékenységérőlszőIő, az
onkormányzatźlta|meghatározotttartalmúszakmďbeszámolóját.

d) a helyiségben az alapszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenységetfolyamatosan folytatni.

4.) a szakĺĺaiteľv és a szakmai beszámoló értékeléséreés elfogadásźĺľaa
rendelkező bizottság (Humánszolgáltatasi

rendelkező bizottság

a

hataskönel
Bizottság) jogosult. Amermyiben a hatásköľľel

szakmai tervet

és beszámolót elfogadtą úgy a civil

tevékenységhez kapcsolódó bérleti đijaz adott évre is érvénybenmarad.

5.) amerľrýben a szewezet a

3.) pont szerinti első éves beszrímolójźúa szakĺĺlaibizottság

részérebenyújtotta, és azt abizottság elfogadta; az Önkoľményzat TulajdonosilBérbeadói

jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺea bérleti dijat a helyiség Józsefraĺos, valamint a
józsefvĺĺľosilakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényébena 248/2013. (VI.19.) számú Képviselő-testtileti hatfuozat f6. poĺt a.), b.)
vagy c.) pontja szerinti méľtékľemódosíthatja, a bérleti szęrződés egyéb feltételeinek
valtozatlanul hagyása mellett.

6.) amennyiben a bérlő a fenti

k<jtelezettségeinek nem tesz e|eget, illetve a szakmai terve'
a|apjan
nem bizonyított, hogy tevékenységétLega|ább részben
szakmai beszámoiója
Józsefvĺíros éľdekébenvégezi,űEy abérlęti dij az érintett év januaľ 1. napjától, azakkor
érvényes szabályok szeľint kiszámított béľletidíjnak megfeleIő ö'sszeg + infláció értékľe
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai teľVe Vagy beszámolója a|apjźn bizonyított,
hogy tevékenységétcsak részben végezte Józsefuáros érdekében,úgy a bérleti díja a nem
lakás célúhelyiségek bérleti díjának megźů|apítźlsarólszóló f48/2073. (VI.19.) számú
Képviselő-testĺileti hatźtrozat26. pontjában meghatĺĺrozotteggyel magasabb kategóľiába
sorolt béľleti díjra emelkedik.

7.)

abérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormírryzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgéiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szźnrlíBudapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet i4. $ (2) bekezdése ďapjrán 3 havi
bérlęti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapján
kózjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźůla|źlsinyilatkozat alálr.asźú. vźú|aljaa leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő:201 4. dęcember 1.

A

Vdrosgazddlkodlźsi és Pénziigli BizotÍsdg a napirend 3.19. pontjdt a 3.18. napirenďí
p o ntot me g előzően tór gl aka.

Napirend 3.1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIrI., Kĺs Stácĺó utca 5. szám alatti
Nemzetiségi onkoľmányzatok által használt helyiség belső felújításár a
Soós

A

Gyiiľry

napiľend vitáját megnyitja. Kérdések,bozzásző|źsok, megadja
képviselőnek.

a

szőt Komássy ĺ\kos
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Komássy Ákos

Természetesen támogatja, és örül annak, hogy a Nemzetiségi Önkormanyzatok székhelyét
felujítja az Önkormźnyzat. Ań nem érti, és nem taľtja indokoltnak, hogy miéľt nem nyílt
pá|yazati eljaľasban történt erľrek a megbízásnak a kiadasa. Erti, hogy nem nagy tétel, de
teljesen hétk<ĺznapifelújíĺísi
feladat.

Soós Gyiiľgy
Megadja aszôt a Kisfalu Kft. képviselőjének.

Zsidi Lajos
Arról van szó, hogy az

értéIđlatźa
indokolja

az értéIłlatźra|attibeszerzési eljarást, még csak

nem is kózbeszęrzésről beszélnek.

SoĺísGyörry
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássv Ákos
Élti,nogy jogilag ez rendben varl) az a kérése,hogy az onkormany zat érdeke, hogy a lehetó
legnagyobb méľtékbenszolgálja a transzpaľenciát. Ha van egy olyan típusúhétköznapi akar
hétkĺlznapi beszerzési történet is, ami nem 5 ezer fonnt, hanem 2,5 millió fońnt gyakorlatilag
bráľmelyik ilyesmivel foglalkozó építőipari vá||alkozźls meg fudja csinálni, akkoľ legyen nýlt
az e|jtrás ajövőben.
Soós Gyiiľry
Megadja aszőt Danada-Rimĺín Edina jegyzónek.

Danada-Rimán Edina
Brti a Képviselő Urat, csak van egy beszerzési szabźiyzata az Önkorm ányzatnak. Az pedíg azt
í4a eIő, hogy a Közbeszerzés értélÍratáĺel nem éró beszeruéseket meghívásos eljáĺást kell
ďkalmazni. Ettől fiiggetleniil éppen ęz-ert szo|<tźů< az egyszerűbb beszerzési eljárásokat is
minden esetben a Józsefuĺáľos honlapon kijzzé teľuri. Aki nézegetl, azrenđszeresen látją hogy
milyen folyamatbaĺr lévő közbeszerzési &tékJľratÁfi. el nem érő beszetzések vannak az
onkormanyzatrál.
Soĺós Gyiiľry
További kérdés, hozzasm|as nincs, vĺtát zźĄa" szavazásrabocsátja

ahatáĺozatljavaslatot:

AYźtosgazđálkodasiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy
1.) a Budapest VIII. kerÍilet, Kis Stláció 5. (Vajdahuny ad l'lb.brsz.: 3560 4lI/3) szźlm alattĺ
146 m, alapteľületű helyiségcsopoľt felújíüísáravonatkoző, közbeszerzési értéVkatźlrt
el nem érőbeszęrzésieljaras eredményes.

Felęlős: polgármester
Hatźľĺdő: 20 I 4. nov ęmber 24.

2.)

u 1. pont szeľinti eljáľasban a legalacsonyabb összegií ellenszolgáltatast taĺta|maző
érvényesajĺĺnlatottevő Thelien Tervező Kft. (székhely: 1085 Bp. József krt, 69.),
aďőszźnn: 148|9708.2.42, cgtr. sz.: 0I-09-921438, bankszátwiaszáma: 109180015t

00000060-84800008) tette, elfogadott ajánlati

źt7.830'346,- Ft + ÁFA,

ezért az

elj ráĺás nyertes aj ánlattevőj e.
ő s : p ol gármester, Ki sfalu Kft
Határidő: 2014. november 24.

Felel

. ti

gyvez ető igazgatój a

3.) a hataľozat2- pontja a|apján felkéľia Kisfalu Kft-t hogy az onkormźnyzat nevében a
munkálatok elvégzéséreaz előterjesztés mellékletét képező vá||alkozasi szeľződést
kösse meg a2OI4. évi költségvetésben a 11601 címen aNemzetiségi tnkormányzatok
helyiség felúj ítása e|őir źnyzat terhére.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgaÍőja
Hataridő: 2014. novęmber 24.

Soĺós Gyiĺľgy
Megállapítją hogy 11 igen, 0 nem,

1

tartózkodás szavazattal a Bizottságaz a|ábbihatétrozatot

elfogadta.

1225l20t4. (xI.24.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság határozatt
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodäs szavazattal)

A Váľosgazdrálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľiilet, Kis Stáció 5. (Vajdahunyad l'/b.Ilĺsz.:35604/Iĺ3) sztlmalattí
!46 m2 alaptertiletű helyiségcsoport felújíLásaravonatkozó, ktizbeszeruési értélĺüatárt
el nem érőbeszetzési eljaľás eĺedményes.
Felelős : polgiáľĺnester
Hataridő: 2014. november 24.

2.)

u 1. pont szerinti etjáĺásban a legďacsonyabb összegű ellenszolgĺíltatáŚ'tarta|maző
érvényesajźnLatot tevő Thelien Tęrvező Kft. (székhely: 1085 Bp. József kľt. 69.)'
adőszÁm.. 14819708-2-42' cgs. sz.: 0Ĺ-09-92L438, bankszĺmlaszttma,. 1091800100000060-84800008) tette, eifogađottajanlati źt 1.830.346,- Ft + ÁFA, ezért az
elj aľrás nyertes ajánlattevője.
Felelős: polgármester, Kisfalu
HaŁíľidő: 2014. november 24.

K.ft .

üg;rvezető igazgatőja

3.) ahataĺozat2. pontja a|apjánfelkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormźnyzat nevében a
munkálatok elvégzéséľeaz előterjesztés mellék|etétképezó vtil|alkozrási szeľződést

kĺĺssemeg a2O14. évi költségvetésben a 11601 címen aNemzetiségi onkormźnyzatok
helyiség felúj ítasa e|ő ĺr ány zat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kfr. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20 14. novembet 24.
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Napiľend 3.18. pontja
adószámmal rendelkező magánszemély,
^
Habilitáciĺós Alapítvány és Magyar Kutyás Kutató.Mentő Alapítvány bérbevételi
kéľelme a Budapest VIII. keľület, Víg u. 32. szám alatti iiľes, önkoľmányzatí tulajdonú
nem lakás célrúhelyiségre

Soós Gyłirgy
napirend vitźlját megnyitja. Kérdések,hozzászô|ások' megadj
képviselőnek.

A

a a szőt Gondos

Judit

GonđosJudit
elóteąesztésből első körben nem deriil ki részletesebben, hogy ez az egészségcentrum
milyenjellegiĺ masszírozást, milyen jellegű gyógyítasi tevékenységet szeretre fotýatni. A
I25 m'--es alapteľületre a közos költség elvĺĺ24.000,-lL7ő + AFA bérleti díjat kevesli,
önmagában a teljes értékíiszámított bérleti díj is kevés ekkora négyzetméterre, az 54 ezer
foľint. Nyilván az erÍe hivatkozott rendeletek en.lehetővé teszik, de I25 m.łolbeszélnek,

Az

nem j avasolj a ennek az elfo gadt.sétt.

SoĺísGyiirry

Egyetért, további kérdés,hozzźszőlrźs?Megadja a szőt Jakabfy Tamlĺs képviselőnek.

Jakabs Tamás
Aĺnyit tenne |lozzźl' j avasolj

a a páÄy źzaÍontöľténő bérbeadast.

SoĺísGyiirgy
Az lęnne a módosító javas|at4hogy

a hatfuozati javaslat l-es pontjábarĺhozzá$árvl szó helyett
legyen, hogy nem jarlilhozzźt' és legyen egy újabb hatáĺozatijavaslati pont, amit Jakabff Ur
javasolt hogy a helyiséget írjak ki ĺyíItpálytuattaltöľténő bérbeadásra. Megkérdezi a Kisfalu
Kfr' képviselőjétbefogadja-e a módosítást.

Nováczki Eleonĺóľa
Két javaslat vaÍ\ az elsőt a Bizottsĺág nem hagyja jővĄ a masodikat eI fogja utasítani. Ezért
még egy kiilön hatźrozati javaslatot hoz létľe,így haľom pontból źil.őhatfuozaĺjavaslat lesz.
Soós Gyłirry
További kérdés, hozzaszolas nincs, \]ítéLtzźLÍ]ąszavazástabocsátja ahatfuozatijavaslatokat:

A

Vaľosgazd:álkodási és PénzĺigýBizottság úgy dönt, hogy nem júrul hoaá a Budapest
VIII.' 34944ĺN5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Víg u. 32. száĺn alatt
tallílható, |25 m2 ďapterületű, tires, önkormányzati fulajdonú, utcai bejaratő fijldszinti
helyiség bérbeadasahoz, a Habilitáciĺós Alapítvány és a Magyar Kutyás Kutatĺí-Mentő
Alapítvány tészére.

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezető igazgatója
Hataridő: 2014. november 24.
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul Inult a Budapest
vlu., 34944IN5 helyrajzi számon nyiIvantaľtott, a Budapest VIII., Víg u. 32. szám aLatt
ta|áIhatő, 125 m, alapterületĺí, iires, tinkormányzati tuIajdonú, utcai bejaratu fłjldszinti
helyiségbérbeadásáhoZ,ÜDdĺíszámmalrendeIkezőmagánszemé|yrészére.
Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. november f4.

A Városgazdálkodlísi

és Pénzügyi BŁottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIil., 34944lN5 helyrajzi számon nyilvlántartott, a Budapest VIII., Víg u.
32. sztml a|at| taláIhatő, 125 m, ďapterületiĺ, iires, önkormanyzati tulajdonú, utcai
bejaĺatu fřildszinti helyiséget nyilvános pćlyźaatútjan kívanja bérbe adni.

a helýség bérbeadásara vonatkoző pźiyazatot az
onkormanyzat renđelkezéseinekmegfelelően tegye kozzé.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2014. novęmbet f4'
Soós György
Megállapítją hogy 10 igen, 1 nem,

hatźrozatokatelfogadta:

I

1artőzkodés szavazatta|

a

BizoÍtsźtgaz alábbi

L226ĺ20t4. (XI.L .) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság batátozata
(10 igen, 1 nem, t tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hozzd a Budapest
YI[., 34944lN5 helyrajzi számon nyilvantartott, a Budapest vlil.' Víg u. 32. szźtm alatt
ta|źÄható, l25 ÍIŕďapterületÍĺ, iires, önkormányzati i,;/rajdonú, utcai bejaľatu ftildszinti

helyiség béľbeadrásahoz' aEabi|itáciĺós Alapítvány és a Magyaľ Kutyás Kutatĺí-Mentő
A|apítvány tészére.
Kisfalu Kft . ügyvez eti5 igazgatója
Hatźľĺdó: 201' 4. ĺov embet 24.
Felelős

:

1227ĺ20t4. (xl.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénziiryĺBizottság határozata
(10 igen' 1 nem, |' tartőzkodás szavazatta|)
Varosgazdálkodasi és PénziĺgyiBizottság úgy dönt, hogy nem júľulhoaó a Budapest
vlil., 34944ĺN5 he|yrajn számon nyilvántartott, a Budapest YI[., Víg u. 32. szám a|att
talá]hatő, 125 m2 alapterületű, tiľes, önkormźmyzatí tulajdonú, utcai bejaľatu fřjldszinti
dószámmal rendelkező magánszemély ľészére.
helyiség bérbeadásához,

A

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
HaĹíľidő: 2014. november 24.
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t228l2014. (XI.24.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, Ĺ tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy

1.)

a Budapest vlu., 34944|N5 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Víg u.
3f . száĺn a|att taláIhatő, L25 m" alapteľĺĺlettí,tires, önkormanyzati tulajdonú, utcď
bejaratu ftjldszinti helyiséget nýlvános pt.Jytľ;at útjan kívanja bérbe adni.

f.) felkéľia Kisfalu

K-ft-t, hogy

a

helyiség bérbeadasára vonatkozó pá|yźzatot az
onkormrĺnyzat rendelkezéseinek megfelelően tegye közzé.

Felelős

:

Kisfďu Kft . Ĺigyvez etó igazgatőja

Hataridő: 2014. ĺovember 24.

Napiľend 3.20. pontja: Javaslat a,,MCSĺ2014. tÍpusű'' kétfordulós minőségi lakáscseľe
p áiy

ázat ered

m

ényénekm egáII apításár a

Soós Gytiľry
A napirend vítáját megnyitja. Kéľdések,hozzásző|ások, megađjaa szőt Dudás Istvánné
képviselőnek.

Dudás Istvánné

Az

e|őteqesztésnek ahattxozatĺjavaslata kőzjl' az l-es pontjávď kapcsolatban szerehe egy
kérdéstfeltenni. Valóban egy minőségi cseľe, mert egy összkomfortos lakásba k<jltöznénęk át
apaIyázők. Azza| nem éľtegyet, hogy a pá|yazőkkijelentettét hogy ők mlĘedig a két lakĺás
közötti értékkĺilönbséget nem hajlandók megfizetni. Eznemigazán jatható út. Minek aIapján
fogadtĺák be eń. a nyilatkozatźi a páIyázónak és fogadták e| azt, hogy a minőségi lakáscsere
értékkiilönbözetét apaIyźzőnak nem kell megfizetnie? Ez az egyik kérdése,a javaslata pedig
azvo|na, hogy minimum az értékkĹilönbözet 50%.arataÍIson igényt azankormćnyzat.

Hajdu Katalin
palyźzatl felhívásnak megfelelően nyilatkozott a pá|yźzó. A pályazati felhívĺásban két
kategóriájú csoport volt a lakásokĺa, rossz mííszaki állapotu és jobb miiszaki állapotu
ingatlanok. Ahol a jobb műszaki állapotu ingatlanok voltak, ott értékktilönbözet megfizetéséľe
adtak pontot. Bár korábban ez a pźlyázati felhívás nem ęzt tańa7rÍIazta. Most hĺáľomfele
módon lehetett ezt akategóľiát pontozľli, miszerint, hogy htny szźzalékot vá11ď, ez 0-20-ig,

A

20-40-i9,40-60-ig, illetve 60 felett lehetett adni magasabb pontot. Kaptak plusz pontot arcaaz
esetre, hogy a vallalt összeg milyen mértéktĺvolt' illetve kaptak arra is pontot, hogy az ó
lakásuk milyen műszaki allapotú'
Soĺós

Gyiirgy

Megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Örtĺ arrnat, hogy van néhány jelentkező. A minőségi lakáscsere nagyon sokakat kell, hogy
érdekeljen, mert idővel a minőségi lakáscserékkel tudnak a bérlők jobb k<irülmények kĺjzé

költozni. A béľlakások elég rossz állapotbarr vannak. Ez is hozzájźłrult ahhoz, hogy nem
sikeľült aĺlrryi páIyázót sem találni, ahány lakást minőségi cserére kiírtak. Egyértelmúuzenete
ernek a páLyćzatnak, hogy éľdemben szĹikség van a frgyelmükre is és az erőforrasďkIa is,
aklhoz, élhetőbbek legyenek az önkormźnyzati béľlakások. Javasolja, hogy a minőségi
lakáscsere páIyázat további k1irtsćnźlI, elsősoľban és ha |ehet kiztrőlag jó áIlapotrt vagy
felújítĺásután minőségi lakáscseľéket javasolj anak.

Soós Gyłirgy
Megadja aszőt a Kisfalu Kft. képviselőjének.

Hajdu Katalin
A jó állapotu ingatlanok ezęk voltak, szinte az utolsó ilyen jó állapotu lakások. A felújított
lakások minđegyike köItségvetést érintene. Ebben Képviselő-testiiletnek kelI d<ĺntenie' csak
ezt kĺjvetően tudnának ilyen jellegiĺ pźůyźuatotkiírni.
Soós Gyiirry
Megadja a szőt Dudás Istvánné képviselőnek'

DuđásIstvánné
A konkrét kéľdéséľea vźiaszt megkapta' csak a módosító indítvanyľa nem kapott vtůasú,
hogy minimĺálisan az SO%o-át azétt az onkormrĺnyzat szeretné látni a minőségi csere
értékkülönbözetea|apjźn,haen' jogszabźt|ynemtiltja.
Soós Gyiirgy
Megađjaaszőta Kisfalu Kft. képviselőjének.

Hajdu Katalin

A

pa|yazati felhívás konkĺétanmeghataľoztą hogy milyen száza|ékokat vállalhat a pá|yáző.
Ha a forgalmi érték50 %-át kellene megfizetni, aztbiztos' hogy nem fogja tudni vźÄ|a|ni az
ügyfel és részlętťtzetésilehetőségre sincs Iehetőség.
Soós

Gyiirry

Miért nincs lehetősége a ńsz|etfrzetéste a pźůyázónak?

Hajdu Katalin

Nincs jogszabálý lehetőség ľá.
Soĺis Gyłiľgy
Javasofia' hogy az előterjesĺést voqia vissza a Kisfalu Kft,. nézze át a következő bizottsági
ülésig.

Hajdu Katalin

Az

eIőteqesztés visszavonását befogadta.
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Napiľend3.21.pontja:JavaslataBudapestvIII.kerĺilet,Pľáteľu.Ľ
szám alatti lakás bérbeađására
Soós

A

Gyiiľgy

napirend vitáját megnyitja. Kérdések,hozzźtsző|ások, megađja
képviselőnek.

a

szőt Komássy Akos

Komássy Ákos
Támogatja a javaslatot. Ez is a|źúőmasztjąhogy mennyiľe siralmas állapotban van a bérlakrás
állományuk. Igen sztikség lenne, hogy pénn.kĺjltsenek rá.
Soós Gyiiľgy
További kérdés,hozzásző|ás nincs, vitát zá1a, szavazásra bocsátja ahatźtozatijavaslatot:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:
néIküli
I,) hozzájáru| a hatiílyos rendelet 22/C. $-a alapjtn'
|akáshasznäIőrészétęazźůtaIalakott,BudapestVII[.,Práteĺutcaltszám

alatti 1 szobás, felkomfortos komfoĺfokozatu, 29,30 rŕ alapteľiiletíí,önkormźnyz-ati
tulajdonú lakás bérbeadásźthoz, egy év határozotĹídőre szőIőan. A bérleti szerzodés az
egy év lejártátkövetóen kérelemre, a mindenkor hatályos rendelet feltételei ďapjan 5 évľe
meghosszabbÍtható'

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatźľrdő: 20 1 4. novemb et 24.

2.) feikéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglaltak

a|apján a bérleti szerződés

megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 20L5. januźtr 3I.

Soós Gyöľgy

a,hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatározatot
Megĺíĺlapítj
elfogadta.
t229 l f0 Ĺ4. (XI.z 4.) sz. Y är o s gazd á lko dá s i és Pénzü gyi B Ło tts á g határ ozata
(|2 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodńs szavazatta|)
AYénosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsĘ úgy dönt, hogy:

jogcím néIkiili
I.) hoznjarul a hatályos ręndelet 22/C. $-a a|apján,Ilakashasználőrészéteazéita|a1akott,BudapestVIII.,PráteĺutcaTzám
a|atti 1 szobas, felkomfortos komfortfokozatv, 29,30 rnÍ alapterĹiletiĺ, önkormźnyzati
tulajdonú lakás bérbeađásźúloz,
egy év határozott időre szólóan. A bérleti szerzódés az

5',|

egy év Iejártát követően kérelemre, a minđenkorhatályos rendelęt feltételei alapjan 5 évre
meghosszabbítható'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. november 24.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat

1.) pontjában foglaltak a|apjtn

a béľleti szeruőđés

megkötésére.
Fele1ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. január 31.

Napirend 3.22.pontja: Javaslat a,,DH-|a2014. típusú''bérlakás páůyázat eľedményének
megállapításáľa
Soós Gytiľgy
napirend vitáját. megnyitja. Kérdések,hozzászőIások, megadj

A

képviselőnek'

a a szót Komassy Akos

Komássy Ákos
Csak annýt még kiegészítésĹi|azimént elhangzottakhoz, szerĺnte valamelyest csődöt mondott
ez a devizahiteles bérlakas pa|yazat. ortil aĺľtak,hogy van 3 érvényespźůyźaataz 5 klírt
lakrísľacissz-vissz. EbbőI az lźtsak, hogy sikeriilt annyira szúkľęszabni, vagy szélsőséges
körülmények között megbatáĺozlĺ, vagy sajátos körĹilmények k<jzött meghatźrozru azt.'hogy
kik is az áIta|uk támogatni kívant devizahitel válság áIđozatok, hogy nem nagyon akad
közüitik. Ha tényleg segíteni akaľ a Bizottság a deviza hitel vrálság éůdozatain, akkor egy
solĺJ<ď tágabbra szabott kedvezľnényezetti kĺir számára érdemes i|yen páLyazatot ajövőben
kiínd.
SoĺísGyłirry

Ez a második ilyen palyáza| és nem becsiilné le, hogy itt is harom családról van szó, akinek
az é|eteben egy komoly segÍtséget nyujt a Józsefuiáľosi onkormanyza| egy kicsit nagyobb
tiszteletet kér, legďább effe a harom személyre tekintettel is.
Soós

Gyiirry

További kéľdés,hozzźsző|ás nincs, vitźlt zéĄa, szavazásĺabocsátja ahatfuozatijavaslatot:

A Viírosgazđrílkodásiés Pénzügyi Blzottságúgy đönt, hogy:
1.) a ,,DH-IU2014. típusú''pźiyázaton meghiľdetett, Budapest VIII.' Dankó utca 30.

I.

emelet 2. szźlm ďatti lakrásra benyújtott ptůytuat nyeľtese:

(7 pont)

Nincs sorrendben ktjvetkező

ptůy áző.

Fele1ős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő : f07 4. nov embet 24.
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2.) a ,,DH-IIĺ2014. típusú,,pályźnaton meghirdetett, Budapest VI[.' Dankĺó utca 40. II.
emelet L. szćľrl ďatti lakásra benyťrjtott páIrytzat nyertese:

pont)

Nincs soľrendben kĺlvetkező

pa|y azó,

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. november 24.

3.)

a,,DH.TI|2014. típusť' páIyźuaton meghirdetett, Budapest vI[I.' Vajdahunyad utca 23.
IV. emelet 2. sztnl ďatti lakásľa benffitott pźůytaatnyertese:
(6 pont)

Nincs sorrendben kĺjvetkező

páLy aző.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. november 24,

4)

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy

u

I.), 2.) és 3.) pontban meglatźtrozott lakásokra

vonatkozóan a nyeľtes pá\yázć:kkal abérleti szerzóďést kösse meg.

Felelős: Kisfďu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015, jarruár 3I.

5.) a

páůyázatra

klírt lakásokľa kötött bérleti szetződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a

lakást a bérleti szerződés megkötésétől számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 201'4. novembęr 24.

Soós

Gytirry

Megállapítją hogy |2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottsźęaz alźtbbihatfuozatot
elfogadta:

I230n014. (XI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási
1.) a

',DH-II/2014.

és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

típusu', pźiyźzatonmeghiľdetett, Budapest VIII., Dankĺó utca 30. I.

eme|et 2. szám alatti lakasra benyújtott páIyazat nyertese:
(7 pont)
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Nincs sorrendben kö'vetkező

páIy aző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 14. november 24.

2.) a ,,DH-W2014. típusu'' pźl|yźlzatonmeghirdetett, Budapest vI[., Dankó utca 40. II.
emelet l. szám ďatti lakásľa benyujtott pźůyazatnyeľtese:
pont)

Nincs sorrendben következő pztyaző.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatője'
Hatráľidő: 20 14. november 24.

3.)

a,,DH-II1201'4. típusu'' pźÄyéaatonmeghirdetett, Budapest VI[., Vajdahunyad utca 23.
2. szźtm alatti lakásra benyújtott páLyźzat nyeľtese:

fV. emelet

(6 pont)

Nincs soľrendben következő paly áző'
Felelős: Kisfalu KfĹ ügyvezető igazgatója
Hataridő : 2014. novemb et 24.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az I.), 2.) és 3.) pontban mesĺatźrozottlakásokľa
vonatkozóan a nyertes páIyéuókkal a bérleti szerzóđéstkösse meg.

Felelős: Kisfalu K-ft. ügyvezető igazgatőja
Hattnđő: 201' 5, januar 3 1.

5.) a

páIyér;atĺa kiírt lakásolüa kötdtt béľletiszerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a
lakást a bérleti szerzndés megkötésétől számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős

:

Kisfalu Kft..

lđlgyvezető

igazgatőja

Hatráľidő: 2014. november 24.

Napĺľend3.23.pontja:JavaslataBuđapestvilI.'KisFuvaľosu.G'"á-

a|atti lakás cseľelakásként ttiľténő bérbeadásáľa lakásgazdáIkodási feladatok teljesítése
ktirében
Soĺós Gyłiľgy

A

napírend vitáját megnyitja. Kérdések,hozzászőIások, megadja
képviselőnek.

a

szőt Komássy lĺ,kos
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Komássy Ákos
akkor lega1ább növeljék máĺ a
Csak annyit akar javasolni, ha mtlr egyszer felújításra keľül
-sor,
cseĺeiakás komfortfokozatát. Ne adjon mar 2074-ben az tnkormtnyzat egy komfortnélküli
nyilvanított lakás helyett, mert szerinte ez eLég szégyenteljes.
cserelakast, az é|eť,łeszélyessé
Soĺós Gytirgy
Kisfalu Kft. képviselőjének megadja aszőt.

Hajdu Katalin
Teľmészetesen minden ilyen esetben megvizsgrĺIjfü
paľamétereiben lehet-e növelni komfortfokozatot.

a

munkatarsak, hogy

a

lakás

Soós Gyöľgy
További kérdés,hozzásző|ás nincs, vitźt'zafia, szavazásrabocsátja ahatáĺozatijavaslatot:

A Városgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt hogy:

1.) a Budapest VIII., Bauer.S.

u.

komfortfokozatÚ, 3|,27 m2 alapteriileĺí lakas

sztm a\9tti 1 szobą ko1|ort nélküli

tekintetéb.'e

é'II

(szüIetett{mbérlőkkelfennallóbéľ1etijogviszonyközösmegegyezéssel

töľténő megszĹintetésévelegyiđejtĺleg,másik cserelakás binosításáva| a Budapest VIII.,

KisFuvaĺoSu.|t}szźma|atti1szobas,komfortnélkÍilikomfoľtfokozatis'38,20
m2 alapterĹiletíi lakríst - a bérbeadó áhaĺ rcrténő be|altazhető óĺlapot biztosítását
és f-}szt)leteftJ-részéte,
követően - bérbe adjaT
hatfu ozat|arl időľe szó lóan.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 20 14. november 24.

2.)hozzt$źrutů.lhoz,hogyaBudapestVIil.,KisFuvarosu.-}szźmaIattiI
szobás, komfort nélküli komfortfokozatű38,20

ĺŕďapteľiiletií lakás

lakJratóvá tételének

költsége a 2014. évi, a Józsefuaľosi onkormányzat ěńta| a 71602. címen biztosított
lakasok karbantarŁísa keret terhérę töľténjen, amelynek bruttó költsége 1.522.500,- Ft.
Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
: 20 1 4. novemb et 24.
Hatéĺlđő

3.) felkéri a Kisfalu Kft.t

a ł:ratározat 1.) pontjában foglďt megállapodĺĺs és bérleti szerzőđés

megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeÍó igazgatőja
Határidő: 2015. jarnw 3 I.
Soĺós Gytĺrgy
Megállapítją hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkođässzavazatta| aBizottságaza|źtbbihatáĺozatot

elfosadta:

61

1231l20t4. (XI.24.\ sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.)aBudapestVIII.,Baueľ.S.u.GszámaLaÍÍi1szoba,komfortnélküli
komfortfokozatu, 3I,f7 m2 alapterületrĺ lakás

tekintetében-és[

(sztiIeteuGbéľ1őkkeifenná1lóbérletijogviszonyközösmegegyezésse1

tĺjrténő megszĺintetésével egyiđejĺileg,másik cserelakas biztosításávď a Budapest VIII.,

KisFuvarosuGzámaIatti1szobás,komfortné1külikomfortfokozatű38,20
mf ďapterĹiletĺi Iakást - a bérbeadó által torténő bektjltĺjzhető áIlapot biztosítasát
és (1||D
kovetően - béĺbeađja}
6zületett|-Drészére,

hatźr ozat|an időre szó ló an.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľiđő: 201 4. novęmbęr 24.

2.)hozzátjfua1aIlhoz,hogyaBudapestVIil.,KisFuvarosu.-számďatti1

ď

alapterĹiletíílakás lakhatóvá tételének
koltsége a 2014. évi, a Józsefuaĺosi onkormrłnyzat által a 1I60f. címen biztosított,
lakások karbantaľtasa keret terhére töľténjen, amelynek bruttó költsége 1.522.5aa'-Ft.
szobás, komfort nélkiili komfoľtfokozatű 38,20

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. novembet 24.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t

a hatátoz-at 1.) pontjában foglalt megállapodás és béľleti szerződés

megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
IJatőÍIđő: 20 1 5, jaĺaat 3 t.

4.

Eryebek

(írásbeli előteĘ esztés)

Napiľend 4.l. pontia:

A

Képvisető-testület tagiaĺnak megválasztását kiivető

varyo nnyi|atkozat-tételi ktitelezetts ég telj es ítése
Előterjesztő: Soós György - a Vłźrosgazdólladási és Pénzügłi Bizottság elnöke

Gyiirg7
napirenđvitaját megnyitją kéľdések,hozzászőLésok{ł Amennyiben nincs kéľdés,

Soĺós

A

hozzźszőlrźts,szavaztstabocsátjaahatfu ozati javaslatot:

A Varosgazdrálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogađjaaz önkomlányzati
képviselők rendes éves vagyonnýlatkozat-téte|ével kapcsolatos beszámolót, amelyľe

tekintettel megállapítja, hogy az önkormányzati képviselők rendes éves vagyonnyilatkozattételi törvényi kötelezettségének valamennyi önkoľmányzati képviselő határidőben eleget tett.
Felelős: jegyző
Hatrĺriđő:azorna|
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Soós Gyiĺrgy
MegláIlapítja, hogy 12igen,0 nem,0 taĺózkodás szavazatĺa|aBizotÍságaza|ábbihatźrozatot
elfogadta:

L232l2014. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem,0 taľtĺízkođás
szavazatta|)

A

Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az önkormányzati
képviselők ľendes éves vagyonnyilatkozat-tételévęl kapcsolatos beszímolót, amelyre
tekintettel megźilapítjąhogy az önkormányzati képviselők rendes éves vagyorrryIlatkozattételi töľVényi kötelezettségének valamenĺlyi önkormányzati képviselő határidőben eleget tett.
Felelős: jegyző
Hataridő: azownl
Soós Gytiľgy
A bizottság tilését13 óra

51 peľckor bezfuta.

K. m. f.

Bizottság ďelnöke

Az

foglďt renđelkezéseknekmegfelel, és a Városgazdźikodási és PénzĹigyi
Möt
Bizottság 20 1 4. novemb ęr f4-ei iilésénelhangzottakat hitelesep tanusítja.

n
n

n

ĺl
| -Il^
-.h'-,uL í'*:..\
s'.H,"(##.'"|űnKfio|infl
Szervezési és Képviselői l(/a vfŹ

A jegyzokönyvet
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Szervezési és Képviselői Iľoda üryintézője

A bizottsági iegvzőkiinw mellékletei:
. azÍ197ĺ2014. (ru.24.) sz. hatáľozat mellék]ete
-

jelenléti ív

- meghívó

. előteľjesztések
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