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Soĺĺs Gyiirgy
Koszönti a megjelenteket a Bizottság 201,6. évi 39. ľendes iilésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság 13 fővel hatfuozatképes' Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint, majd szavazásra

bocsátj a a napiľendi j avaslatot :

Napiľend

1. Gazdálkodási ÜgyosztáIy
Eĺőterjesztő. dr. Gaĺambos Eszter - .ügyosztályvezető

(ír ćlsb eli eIő terj eszĺés)

1. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Koza|apítvármyal kötött együttmrĺkodésí

megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalttra (meghívó szerinti l.5.)
2. Tulajdonosi hozzájáĺulźs a Budapest VIII. kerület, Magđolna utca 35. szźtmil

ingatlanĺa kapubehajtó építéséhez

3. Tulajdonosihozzájátulás a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. számu ingatlan

kapubehajtó építéséhez
4. TulajdonosíhozzźĄárulás a Budapest VIII. keľtilet, Práter utca73. számu ingatlanra

|eágaző gázvezeték építéséhez : . .
5. Javaslát közterület-haszná|atl kéľelmek elbiráIásźtra (meghívó szerinti I.L)
6. Javaslat a LEo50 Bt. gépjármű-elhelyezési kĺitelezettségének péĺzbeIi megváltással

történő teljesítéséľe

f . J őzsefv átľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Előteĺjesztő.. Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató
(íl" ás b eĺi eĺő teľ i eszĺ,é s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajtnlatjóvahagyrísa - Budapest

VIII.keľĹilet,risfaludy,'.ilhatáĺozatIanidejűbéľletijogviszony
z. Dr. Márton Tanácsadó Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest

VIII. keľülęt, Rákóczi ŕLt 25. (Vas utca felőlĐ szám a|attl cĺnkormányzati tulajdonú'

nem laklĺs céIjźlta szolgáló helyiség vonatkozĺásában

3. Advectio Kft. bérlő és azV & P Constantia Kft. köztjs kérelme bórlőtrírsi jogviszony

létesítésére a Budapest VIII. keľĹilet, Üĺ0i ĺt 66lB. szám alatti, önkotményzati
fu laj donÚr, nem lakas cé|j ár a szoLgáIő helyi s é g b érbeadása vonatkozásában

4.-,-ésŰérlőtársakés
aI kĺizös kérelme béľlőtaľsi jogviszony megszüntetésére, létesítésérę a

Budapest VIII. keľiilet, Vas u. 7. szź.ľrr a|attí, önkornányzati tulajdonú, nem lakas

cé|j ar a szolgá|ő helyi sé g vonatkozás áb an

3. ZáLrt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(írásbeli előterj esztés)

1. Javas|at a Corvin Sétany Pľogľam keretén beltil ęlővásarlási jogrólvaló lemondásra

Eĺőterjesztő: Annus Vi|aor - a Rév9 Zrt. vezérigazgatója



Soós Gytirgy
Megállápítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet

eifogadta.

ĺf2,712016 (X1|.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napirend

1. Gazdálkodási Ügyosztáty
Eĺőterjeszĺő. dr. Gaĺambos Eszter - üglosztályvezető
(ír ás b el i el ő t erj e s ztés)

1. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Koza|apítvánnyal kotött egytittműkcidési

m e g áiiapodás sai kapc so l ato s dönté sek megho zata|ár a

f. Tulaidoirosi hozzájáru|ás a Budapest VIII. kerÍilet, Magdolna utca 35. számis

ingatlanr a kapubehajtó építéséIrez

3. Tu1ajdonosiiozzźĄćrulás a Budapest VIII. kerület,'Bacsó Béla utca 3. számu ingatlarr

kapub ehaj t ő építéséhez
4. Tulajdonósi hozzájttulás a Budapest VIII. keríilet, Práter utca 73. számu ingatlanra

Ie źąaző gázv ezeték ép íté s éhe z
5. Javaslat közterület-használati kéreImek e|bírá|ására

6. Javaslat a LEo50 Bt. gépjármu-e|he|yezési kötelezettségének pénzbeli megváltással

történő teljesítéséľe

f . Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási KozpontZrt.
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdólkodósi igazgató

(írásieĺi előterj esztés)

1. Lakas elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlatjóvahagyása - Budapest

VIII. kerĹilet, Kisfaludy u.(I - hatźrozatLan idejű bérleti jogviszony

f. Dr. Márton Tanácsadó Kft. béľlő székhely bejegyzésľe vonatkozó kérelme a Budapest

VIII. keľület, Rákóczí tft 25. (Vas utca felőli) szźtm a|atti, önkoľmányzati tulajdonú,

nem lakĺás cé|jára szolgáló helyiség vonatkozásában

3. Advectio rft. berto és azE & P Constantia Kft. közös kérelme bérlőtaľsi jogviszony

létesítésére a Budapest VIIL kerület, Üĺoĺ ĺt 6618. szźm a\attí, önkormányzati

tulaj donú, nęm lakás cé|j źr a szo l gá1ó helyi s é g ue'u. uaa' u u9l atkozźsźtbary
bérlőtaľsak és

kĺjzös kéľelme béľlőtaľsi jogviszony megsziintetéséľe, létesítésére a

Budapest VIII. keľĹilet, Vas u. 7. sztĺm

cé|j ár a szolgtńő helyisé g vonatko zas ában
aIal1i, önkormanyzati fulajdonú, nem lakás

3. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések
(ír ás b eĺi előt erj e sztés)

1. Javaslat a Corvin Sétány Program keľetén belül ęlővásaľlási jogról való lemondásra

Eĺőteľiesztő: Annus Vihor - a Rév9 Zľt. vezéľigazgatója

4.



1. G azdáůko d ás i t) gyosztály
Előterjesztő. dr. Galambos Eszter - ügvosztáĺyvezető
(ír ás b eĺ i el ő t er i eszté s)

Soós Gyiirgy
Kül o n tár gy aIźĺsr aj avas l atokat kér.

Vörös Tamás
Az I.4. napiĺendi pontot javasolja külön tárgya|ásra.

Jakabfy Tamás
A napirend |.f.,I.3. és 1.6. pontjait kéľi külön tźrgya|ni.

Soós Gyiirgy
Egyéb javaslat külon tárgyaláła vonatkozóan nincs, így a blokkban maradt napirendi pontok

egytittes vitáját megnyitja, \ezárja. Szayazásra bocsátja az a|ábbihatározatijavaslatokat:

Napirend 1.1. pontja: Jav-aslat a Budapeśti,vállalkozásfejlJsztési Kłizalapítvánnyal 
- .

ktitłitt együttműktidési megállapodássaI kapcsolatos dtintések meghozatalára

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Józsefvárosi Kamattámogatási Programot'' folytatni kívárya, és a Budapesti
YáIIalkozásfejlesztési Közalapítváruiyal kotott együttműkodési megállapodásban foglalt
e 1 szárno l ási határidőt 2 0 1 B. fębľu ár f8' napj źlig me gho sszabbítj a.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 201 6. decembeľ 5.

2. felkéri a polgiĺrmesteľt a hatźlrozat 1. pontja szerint módosított szerzőďés a|áításźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. december 1 6.

Napiľend 1.2. pontja: Tulajdon osi hozzájárulás a Budapest VIII. keľiilet, Magdolna
utca 35. számrĺ ĺngatlanľa kapubehajtó építéséhez

A napiľcnd 1.2. pontjĺĹt kĺilłin tĺíľgyalĺísru kĺkóľtók.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosi hozzájálľulás a Budapest VIII. keľůilet' Bacsĺí Béla
utca 3. számú ingatlan kapubehajtĺó építéséhez

A napĺľend 1.3. pontját kĺiliĺn tárgyalásra kikéľték.
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Napirend l..4. pontja: Tulajdonosihozzájátľulás a Budapest VIII. keľület, Práter utca73.
sz á m rĺ i n ga tla n ra |e ágaző gázv ezeték ép ít és é h ez

A napiľend 1.4. pontját küliin táľgyalásľa kikérték.

Napiľend 1.5. pontja: Javaslat kiizteľĺilet-használati kérelmek elbíľálására

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-használatihozzájźrulást ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az

alábbiak szerint:

Kozterĺilet-használó' kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600 Yác, Vaľsa koz |4.)

A kĺĺzterület-használat ideje: f0I6. decembeľ 05. - 2016. decęmbeľ 09.

Kozterület-használat célja: építési munkaterület (teheľlift fogadóállvány
. elhelyezése parkolóhelyen)

Közteľü|et-lrasználat helye: Budapest ViII. kęľület, Somogyi Béla utca |2.

szám előtti köztertileten .-

Közteľület-használat nagysága: fdb parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelos: polgáĺmester
Határidő: 2016. decembeľ 5.

2. tudornásul veszi a Centroom Invest Kft. Budapest VIII. keľület, Somogyi BéIa utca If,
szánl előtti kcjzterĺiletre vonatkozóan építési munkatertilet (teheľlift fogadóállvány

elhelyezése paľko1óhelyen) céljábó1 igénybe vett közterĹilet-hasznáIatát - díjf,lzetési

köte|ezettség mellett - f0I6. december 01. napjátó| - f0I6. decembeľ 04. ĺapjáig szőIő
időtartamĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. đecember 5.

3. közterĺil et-Ilaszná|atihozzájźrulast ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az

ďábbiak szerint:

KöZterĹilet-használó' kére|męző: Centroom Invest Kft.
(székhely: f600 Yźrc, Vaľsa köz I4.)-

A kĺjzterĹilet-használat ideje: 2016. đecember 08. _2017.januar 31.

Közterület-hasznźiat cé|ja: védőtető

Közterii|ęt-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12.

szám előtti közteľületen

Közteľület-hasznźiatnagysága: 4I fiŕ

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. december 5.
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy az 1100/2016. CXI.07.) szźtmil

hatátozat2. poĺt1át az a|ábbiak szerint módosítja:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<jĺerület-haszntiati

hozzájáru|ást ad _ egy összegbęn történő teljes díjf,rzetéssel - az a\tĺbbiak szerint:

Közterület-használó, kér e|mező :

A közteľület-használat idej e :

Kozterülęt-használat célj a:

Ko zt e rü 1 et -haszná'Iat helye :

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

Felelős: poIgáľmester
ijatáriđő: f0i6' december 5.

Lakatos József egyéni vállalkozó
(székhely: 1074 Budapęst, Alsó erdősor 12.fszt.5.)
2016. december 16. -f016. decemo.eľ 23.

idény jellegu asztali árusítás (karácsony)

Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 43. szám előtti

kozterĺileten (zoldséges paviloĺr és a kerékpáľtáľoló
közott)
3m'

A=VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest vIIl. kerulet, Delej

utca 34.izám a|atti Társasház részére az IO64lfOT6. (X.24.) sztlmű határozatában megadott

köztertilet.hasznźiati hozzźĄtruláshoz kapcsolódó koztertilet-hasznźtlat díjának osszegét, azaz

g27 O5O,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26' $ (1) bekezdésben foglaltak a|apjźĺn.

Felelos: polgármester
Hatáľido: f016. decembeľ 5.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a LEo50 Bt. gépjáľmű-elhelyezési kiitelezettségének

pénzbeli megváltással tiiľténő telj esítésére

A napiľend 1.6. pontját kĺiltin tárryalásra kikéľték

Soĺós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0

hatźr ozatokat elfo gadta :

nem, 0 tartózkođás szavazatta| a BízoÍtság az aLźtbbi

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Budapesti Váltalkozásfejlesztésĺ Kiizalapítvánnyal

tottitt eryiĺttműĹłidési megállapodással kapcsolatos döntések meghozata|ára

I2f8 | 2016. (KI.05.) sz. Váľos gazdá lkod ási és Pénzüryi Bĺzotts ág batár ozata
(l.3 igen, 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)
(ľemattkni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy



L. a ,,Józsefuáľosi Kamattámogatási Pľogramot,' folytatni kívánja, és a Budapesti

YáI|a1kozásfej1esztési Kozalapítvárrnyal kötött együttmtĺköđési megállapodásban foglalt

elszánrolási határidőt 2018. február 28. ĺapjćlig meghosszabbítja.

Felelos: polgármester
Ilatáridő: 2016. december 5.

2. felkéri a polgármesteĺt a hatźnozat 1. pontja szerint módosított szerződés aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. december 16.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat közteľíilet-használati kérelmek elbíľálásáľa

1f2gl20L6. (XII.05.) sz. Váľosgazĺlálkodási és Pénzügyi Bizottsáryhatározata
(13 igen,0 nem, 0 taľtózkođás szavazatta|)
(ľenlatikai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosga"śálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy :

1 . közteľĹilet-használat ihozzájáľulást ad - előre egy összegben történo teljes díjfizetéssel - az

alábbiak szeľint:

KozteľĹilet-lraszlráló, kérel mezo :

A kozterület-használat ideje:

KözterĹilet-használat célj a:

Kö zterül et -haszĺáIat he lye :

Kö zterület -hasznźt|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatfuiđő : 201 6' december 5.

2. fidomźlsul veszi a Centroom lnvest Kft. Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Bé|a utca If.

szám előtti közteľĹiletre vonatkozóan építési munkateľiilet (teheľlift fogadóállvany

elhelyezése paĺkolóhelyen) céljából igénybe vett kĺiĺeľtileĺhaszná|atát - díjťĺzetési

kotelezettség mellett .2016. đecember 01. napjátóI - 2016. december 04. napjáig sző|ő

iđőtartamĺa.

Felelős: polgáľmester
Határídő : 2016. december 5.

3. koztertilet-használ atihozzźýźrulást ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az

a|ábbiak szeľint:

Centroom Invest Kft.
(székheiy: 2600 Yác. Vaľsa koz 14.)

2016. december 05. -f01'6' decembeľ 09.

építési nrunkaterüiet (telieľlift fogadóállvár'ry

elhelyezése paľkolóheIyen)
Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Béla utca 12,

szám e|ótti ko Zteľiileten
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)
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Közterĺilet-használó. kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: f600 Y ác, Varsa koz I4.)

A kozterület-használat ideje: f0I6. december 08. _z0I7. januźlr 3|.

K<jzterület-hasznźĺ|at céIja: védőtętő

Koztęriilet -haszntiathelye: Budapest VIIi. kerület' Somogyi Béla utca 12.

szám előtti közterüIeten

Koztertilet -haszntiatnagysága: 41' mf

. Felelős: polgárrnester
Határidő: 2016. december 5.

If30l2016. (XII.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozĺta
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľemaĺikai blokkban toľtént a szavazás.)

A Városgazdáikodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy az 1100/2016. (XI.07.) számú

határozat 2. pontját az a|ćhbiak szeľint módosítja:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznéúaÍí

hozzájáru\ást ad jegy összegben töľténő teljes díjfizetéssel -.aza|źhbiak szerint:

Közterület -hasznźůő, kéľelmezo: Lakatos József egyéni vállalkozó
(székhely: 1074 Budapest, Alsó eľdősoľ 12. fszt.5.)

A közterület-lraszrrálat ideje: 2016. decembeľ 16. -f0I6. december 23.

Köztertilet-használat célja: idény jellegű asztali áľusítás (kaľácsony)

Közteľü|et-lrasznáiathelye: Buclapest VIII. keľĹitet, Szigony u. 43. szám eiőtti

ľ:'l:iľl".n (zöldséges pavilon és a kerékpáftáľoló
KozottJ

Közterület-haszĺáIatnagysága: 3 m.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. decembeľ 5.

1231 t 20L 6. ()(II. 0 5.) sz. Yá ľo s gazdálko d ásĺ és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodá,s szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Budapest VIII. kerÍilet, Delej

utca 34. szám a|attiTársasház tészéte az 106412016. (X.24.) száműhatźtrozatźtban megadott

kĺjzterület-hasznáIatihozzájáĺu\ź:shoz kapcsolódó kĺjzteľti|et-haszná|at díjának osszegét, azaz
g27 05O,- Ft-ot egy osszegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapjźtn.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. december 5.

A Bizotĺság ĺétszáma _ Boľsas Gábar megérkezésével - I4 főre váĺtozott.



Napiľend 1.2. pontja: Tulajdonosi hozzáłjárulás a Budapest VIII. keľÍilet, Magdolna
utca 35. számú ingatlanra kapubehajtő építéséhez

Soó's Gytirgy
A vitát megnyitja, megaclja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az. I. blokk háľom napirendi pontját kéľte külön tárgyalni, valamennyi az új építésű
Ĺársasházak parkolóival kapcsolatos. A Magdolna utca 35. szám a|atti telken építenđő házat
illetően 35 parkolóra sző| a kötelezettség, ebből 20-at alakítanak ki telken belül, foldszinten.
Je|ezni kívánja, hogy azon esetekben, amikor a kialakítandó parkolók darabszám tękintetében
éppen csak súroljźtk az 50 oÁ-ot - jelen esetbęn a kötelező paľkolószámnál kettővel többet
a|akítanak ki, és a tobbit ki szeretnék váltatni -' nem taľtja megfelelőnek a csak a füldszinten
torténo parkoltatást, be lehetne a mínusz 1. szintet is építeni, így nem kellene megváltatniuk'

Soós Gyiiľgy
Abszolút egyetéľt Jakabfy Tamás képviselővel, azonban úgy véli, kotelezni nem tudnak erre
egy befektetot.yźLlaszadásľa rnegadja a szot az aljegyzőnek.

Dr. Mészáľ Eľika
Valóban, kötelezni nenr tudja az onkormányzat, ľáadásul jelen előterjesztés a kapubehajtiról
szőI, tehát a\.lhoz kérnek hozztljfuu\ttst. Még nem tudja azLJgyoszÍály' hogy a fennmaradó 15

paľkolóhely kérdését miként szeretné a befektető majd megoldani. Lehetosége van mind a
pénzbeli megváltásľa, mind pedig máslrol tcjľténő megvételľe. Jelen állás szerint erről nincs
tudomásuk, és nem is erről szőI az előterjesztés. De természetesen megköszöni Jakabfy
Tamás képviselő észrevételét.

Soós Gytiľgy
Kérdése, hogy a paľkoló megváltás điját, f,5 millió Ft-ot tudja-e az onkormányzat emelni,
vagy annak van egy jogszabtllyi felső határa'Yźt|aszadásľa megadja aszőt az előteľjesztőnek.

Dr. Galambos Eszteľ
Rende let szab ä|y ozza az em|itętt tl s sze get.

Soós Gyiirry
De azt tudjrĺk emelni?

Dľ. Galambos Eszteľ
Nem.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőtJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Azért felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a2,5 mĹIlliő Ft az nem annyi, mivel HVT területľől
van sző, 300.000 Ft lesz a kiváltási díj. Tehát meglepődne, ha bĺírmi mást vźiasztana a
beruhźz'ő majd, amikoľ arra kerĹil a soľ. Ugyhogy a HVT terĺiletre vonatkoző đijja| lesz gond,
ďe eń, majđ a kĺlvetkező napirencii pontnái megbeszélik. Azért kérte a napiľend l.2. pontját is
külĺjn tárgyalni, meľt előre je|ezni kívánja, hogy amikoľ majd jĺlnni fog a parkoló megváltás
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tttgyi épiilet tekintetében, akkor nem fogja azt ttlmogatni, hogy 15 parkolót váltsanak meg,
mert nem gondolja azt'hogy a mínusz 1. szint kialakítása olyan hoľribilis összeg lenne, a
mínusz 3. szinté máľ isen.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Vöľös Tamás képviselőnek.

Ytirtis Tamás
Az a kéľésą hogy ne kezeljék ezt a patkolómegváltást afféle cĺrdögi történetként, mert azért
ennek megvan a jelentősége és értelme. Egyfelől a mínusz 1. szint kialakítása valószínűleg
nem 30 millió Ft, mint p|. a 2,5 milliószor l5, hanem annak a sokszorosa. Másrészľől ezeken
a tenileteken nem véletlęnül engedi az onkormanyzat, vagy akár a Bizottság ezeket a
megváltási lehetőségeket, hisz - mint említette - nagyon arányta|an adott esetben kialakítani
mínusz szinteket. Arró1 nem is beszélve, hogy azért ęzeket a fejlesztéseket összesítve látható'
hogy a parkolóhelyek száma a mostanihoz képest növekszik. Ha azza| is számolnak, hogy
növekedni fog az ott lakóknak a száma valamivel - ľemélhetőleg így lesz, és új építésű
ingatlanokĺól lévén szo, a szociális helyzetük is javul, tehźńva|őszíntĺleg tobb autójuk lesz -,
még azza| egyĺitt is azt gondolja, hogy az egész ľészt érintve tcĺbb parkolóhely jön létre, mint
amennyi, úgymond novekedést geneľál egy ilyen fejlesztés. Ezt igy kellene szemlélni, nem
rnínuszban van aZ onkormányzat paľkolóhellyel, hanem kerületi szinten pluszban. Nyilván
nem kell mindenhol megengedni ďs elvtelentil alkalmazni ezt a lehetőséget, đé azért ésszerűen
gondolkodva azt gondolja, az onkormányzatnak a bęruházćlsokat elő kell segíteni - főleg
ezeken a területeken - és nem hátľáltatni, pénzügyi vagy egyéb szempontok miatt és úgy,
hogy igazabőí. ezzel nagyon plusz bevétele nęm lesz. Tehát valójában ägy vfüuaus törtenet'
amiről beszélnek, még a bevétel szempontjából is, hisz megváltás. esetén a bevétęlt
parkolóhelyľe kell fordítani, dę attól még a parkolóhely-gondok nem szűnnek meg. tr{a pedig
nem engedik, akkoľ aberuházás lesz gazdaságtalan és a fejlesztések fognak elmaradni. Azért
ő óvatosabban bánna ęzzel,jobbarr megfbntolná. Errrrek van lrelye, vall SZeIepe, nem taľt.ja
öľdögtől való dolognak.

Soĺĺs Gytirgy
Jogosnak tartja az észrevételt. További kérdések, hozzásző|źtsok nincsenek, a vitát |ezárja.
SzavazásrabocsátjaazaLábbiLlatźltozati javaslatot:

A Vłíľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy fulajdonosi hozzájáru|ását ađja a
WETTSTEIN & TARSA Bt. (cégiegyzékszáln: 01 06 5|4|30, székhely: 1061 Budapest,
Andrássy ut 34. III12.) kérelmére, hogy a Budapest VIII' keľiilet, Magdolna utca 35. szám
alatti telken teruezetttźrsashźz építési engeđé|yezése a jelen eljĺĺrásban benyújtott terv szeľinti
útcsatlakozassal valósuljon meg. A Bizottság hozzźtjaru|ását az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel adja meg:

jelen tulajdonosi hozzőtjátru|ős a beruhłízót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a beruhazónak (építtetőnek) a konltkezęLoi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rende|et (I9/I994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ké.i, és az abban
foglaltakat r,arudékta|anul be kell taľtani,

b.
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c. a hozzájźrulás a Budapest VIII. keľület, Magdolna utca (hľsz.: 35396) érintett út- és

j ár daszakas zaľa terj e d ki,

d. kotelezi a beľulrázót (építtetőt) a rrreglévő útcsatlakozás átépĺtése kapcsán a buĺkolatok
és szegélyek - csapadékvíz e|vezetését biztosító - megfelelo minőségű kialakítására,

me lyre b eruháző ĺ ép ítteto 5 é v garanc íát v áIIal' :

. a bontással lrintett Magdolna utca járda burkolatát - szegéIy kiépítés után - az

alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szęrkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolassal:

3 cm vtg. MA-4 ontött aszfa|t (a járdateljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáItutalap
15 cm r,.tg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem

helyettesíthető)

" a Magdolna utca gépkocsi kapubehajtót - a sze:$é|y kialakítását kĺĺvetően - az

alábbi ľétegrenddel kelI kiépíteni:
4,5 cm MA11 ontött aszfa|t

15 cm CIflI5-3f-FlN betonalaP

-. 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

az engeđéIyes koteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéľől a kozterület tulajdonosát

írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzĘźru|ás csak aZ engedélyező szeľvek, szak.hatőságok

e|őírásainak rrraradéktalarr betartásával, a dör'rtés napjától számított f évíg éľvényes.

Felelős: polgármester
Határíđő f0I6. december 5.

Soĺós Gyiirgy
Megál|apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatĹa| aBizottság az alźhbihatáĺozatot

elfogadta:

1232ĺ201'6. (xII.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, l tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzajźlru|ásź./" adja a
yETTSTEIN & TÁRSA Bt. (cégjegyzékszźlm: 01 06 514130, székhely: 1061 Budapest,

Andľássy ift 34. IIIlf.) kéĺelméľe, hogy a Budapest VIII. keľület, Magdolna utca 35. sztm

alatti telken teľvezett tźrsasházépítési engedéIyezése a jelen eljáľásban benyújtott terv szeľinti

útcsatlakozással valósuljon meg. A Bizottság honźtjarulását az alábbi feltételekkel és

kikotésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozztĄaru\ás a beruházőt (épíÍtetőt) nem mentesíti az építéshez

sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alóI,

b' a beruhazónak (építtetőnek) a kozutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzáiáru|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti

il
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mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal

Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbart

foglaltakat rnaradéktalanul be kell tartani,

ahozzájárulás a Budapest VIII. kerĹĺlet' Magdolna utca (hĺsz.: 35396) érintett út- és

j ćtt daszakas zára terj ed ki,

kötelezi aberuházőt (építtetőt) a meglévő útcsatlakozás átépítése kapcsán a buľkolatok

és szegé|yek - csapadékvíz elvezetését biztosító - megfelelő minőségu kialakításaľa,

melyre beruhź.z'őlépíttető 5 év garanciát vállal:

o a boĺltással érintett Magdollla utca jáľda buľko|atát - szegély kiépítés uttĺl.l _ az

alábbi rétegrenddel kell helyľeállítani szerkęzeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 ontott aszfalt (ajfuda teljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tiĺa|ap
15 cm vtg. fagyálló liomokos kavics ágyazaÍ. Trq 95%, (lnás anyaggal nem

helyettesítheto)

. a Magdolna utca gépkocsi kapubehajtót - a szegéIy kialakítását követően -
ąlábbi rétegrenddel kell kiépíteni:

4,5 cm MAl1 öntott aszfalt
15 cm ClflI5-32-F1N betonalaP

15 cm fagyá'|Iő lromokos kavics ágyazat

helvettesítheto)
Trq 95% (más anyaggal nem

az engedélyes koteles a munkák (he|yreáltítás) elkésztiltéről a közteľĹilet tulajdonosát

íľásban értesíteni,

je1en tulajdonosi hozzájtxu|ás csak aZ engeďé|yező szervek, sza\<hatőságok

ilőírásainak maľadéktalan betartásával, a dĺintés napjától szźtmítottf évig érvényes'

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: 2016. decembeľ 5.

Napiľend 1.3. pontja: Tulajdon osi hozzájálrulás a Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla

utca 3. számrĺ ingatlan kapubehajtĺó építéséhez

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitją megadja aszőtJakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ú3auu Ĺapubehajtóról szóló történet, melynek vége szintén a paľkolas lesz. Itt mźlt azért

|itsz1k ui, h,gy nem feltétleniil lesz a dolog gazdaságos, lévén e|éggé foghíj telek, kicsi a

ľendelkezésre álló terület. Viszont szerętné megkérdezni a bervházással kapcsolatban - a
településképi meg ateĺvIaĺácsi vélemények láthatóan már megsziilettek -' hogy itt mire lehet

számítani paľkoló ügyben, hány lakásos lesz a hźz, mekkoľa \ęsz a paľkoló-kcite|ezettség,

illetve, ha megvannak a tervek, hány szintet terveznek paľkolóként.

AZ
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Soós Gyiirgy
Válaszadásľa megađja a szőt az előterjesztőnek.

Dľ. Galanrlros Eszter
Tulajdonosihozzájfuulásra érkezett be a kérelem, jelen pillanatban nincs az e|hangzottakľól

irlfoľrllációj a.

Soós Gytirgy'
Megadja a szőtJakabfy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Nyilván meg Í.ogja aBizottságszavazni, viszont szęretné kérni íĺásban az inťormációt, valami

értelmezhető időn belĺil.

Soós Gytirgy
Nyugtáżza_a kéľést' majd további kérdések, hozzászőlások hiányában a vitát Leztlrja.

Szavazásrabocsátjaaza|ábbĺhatározati javaslatot:

A Városgazclálkoclási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz ájáru|ásátadja -
á Symbister Tervezőiľoda Kft. (cégjegyzékszám: 01 06 784968; székhely; 1096 Budapest,

Tha1y Kálmán u. 10.) megbíztsáből a Pannon Engeneering Mérnöki Iroda Kft.

(cégegyzékszám: 13 09 142974; székhely: 2040 Budaĺjĺs, Voröskő u. 10.) ľészére, a

ľuďapest VIłI. keľület, Bacsó Béla utca 3. sztlm alatti ingatlanon teľvezett társasház épitési

engedélyeżéséhęz készített kapubehajtó teľveihez, az,űtcsat|akozźls kiépítésének közterületi

mrrnkáilroz, az alźhbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĄánllás a beruháZot (építtetot) nem mentesíti az épitéshez

szüksé ge s e gyéb szaklratósági és lrató sági err gedély ęk beszer zése aló l'

b. a tulajdonosihozzźljárulas a Bacsó Béla utca (hĺsz.: 3484212) út- és jźtrđaszakaszźtta

teľjed ki,

c. a beľuhazónak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájźru1źst a vonatkozó rendelet (l9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal

Hatósági Űgyosztaly Építésĺigyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell taĺani,

d. kötelezi a beruhźzőt (építtetőt) - {is útcsatlakozások kiépítése kapcsán az uttest, a

jtrđaszegély és jaľda helyreállítására, a csapadékvíz e|vezetését biztosító, megfelelő

minőségtĺ kialakításara, melyre aberlháző (építtető) 5 év garancíźLtvá||al,

o A Bacsó Béla utca kapubehajtó burkolatát az a|ábbi ľétegľenddel kell kiépíteni:

8 cm vtg. beton térkő burkolat
3 cmZ 0/4 homok ágyazat
15 cm vtg. CIZ|IS beton alaP
20 cm vtg, fagyáIló homokos kavics ágyazat kq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)
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o A bontással érintett Bacsó Béla utca jarda burkolatźtt _ szegély kiépítés utétn - az

alábbi rétegrenddel kell helyreźilítani szerkęzeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött aszfa|t (az épitést követően teljes járda felújítás)

- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizćitifta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

az eĺgedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kozterület tulajdonosát
írásban értesíteni.

jelen tulajdorrosi hozzájfuul'źls csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok
ęlőírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés nap1źioL számított f évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. december 5.

Soós Gytiľgy
Megállapítja. hogy i4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazaÍtal a Bizottságaz alábbi hatźrozatot

:elfogadta:

1f33/f016. (Xu.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkoclási és Pénzügyi Bizottság Ĺrgy clont, hogy tulajdonosi hozzájárulását aclja -
a Synrbister ľerr,ezoiroda Kft. (cég;egyzékszám: 01 06 784968; székhely: 1096 Buclapest,

Tlraly Káimán Ll' 10.) megbízásából a Pannon Engeneering Mérnöki Iľoda Kft.
(cégegyzékszám: 13 09 142974; széklrely: 2040 Budaöľs, Voröskő u. l0.) ľészére, a
Budapest VIII. kerület, Bacsó BéIa utca 3. szám alatti ingatlanontetvęzett társasház építési

engeďéIyezéséhez készitett kapubehajtó terveihez, az útcsatlakoztĺs kiépítésének köztenileti
munkáihoz, az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzttjaruLás a beruhiŁót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosihozzźljárulás a Bacsó Béla utca (hĺsz.: 3484212) út. és jźtrdaszakaszźra

terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezđési (buľkolatbontási)

hozzájáru|źtst a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31') KHVM rendelet) szeľinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Épftésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőt (építtetőt) az .t1 iúcsatlakozasok kiépítése kapcsán az uttest, a
járdaszegéty és járda helyľeállításźlĺą a csapadékvíz e|vezętését biĺosító, megfelelő

minőségű kialakítására, melyre abenlháző (építtető) 5 év garanciźLtvti|al,

. A Bacsó Béla utca kapubehajtó burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell kiépíteni:

8 cm vts. beton térkő burkolat

I.
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3 cmZ 0/4 homok ágyazat

15 cm Ýg. C12/15 beton alap

20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

A bontással érintett Bacsó Béla utca járda buľkolatát - szegély kiépítés után _ az

alábbi ľétegľenddel kell helyreállítani szęrkezeti rétegenkénÍ.20-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 ontott aszfa|t (az építést kovetoen teljes jáľda felújítás)

15 cm ł.tg. C8/l0-32lF stabilizá|tuta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

e. az engeđé|yes kĺĺteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jeten tulajdonosi hozzájźĺu|ás csak aZ engeďéIyező szervek' szakhatóságok
előírásainak maradékta|anbetarttlsával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős : polgáľnresteľ
Határido: 2016. december 5.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosihozzájá'ľulás a Budapest VIII. kerület, Práteľ utca73.
szá mú in ga tlanľa |eágaző gám ezeték ép ítés éhez

Soós Gyöľg1,
A vitát megnyida. rnegadja a szőt Vöros Tamás képviselonek.

Vtirös Tamás
Az a kérése, hogy az engedé|ý ebben a formájábaÍr ne adja meg a Bizot{ság, a kĺivetkező

indokok aIapjźn. Nem szereti azokat a bęnlhźlzásokat, amelyek a fiítéssel kapcsolatosak és

november-decembeľben éľkeznek, meľt źitaLában ilyenkoľ tĺjmörtelenítési vizsgálat soľán

meg1lézik, hogy bekcĺthető-e a gáz, és az esetek 99 %o-ában nemleges eredmény születik. Azt
gondolja, ezeket aberuházźlsokat sokkal etikusabb valamikoľ április második feléľe iďőziteĺĺ,
és érdemesebb augusztus 31-ével le is zírni. Tehát, hogy ne legyen azanyomás a lakókon,

hogy most azonna| ki kell cserélni ezeket a vezętékeket, javasolja a Bizottságnak ápľilis 15.

után megadni a bontashoz szükséges engedélyeket' amennyiben ez lehetséges.

Soĺós Gytirgy
Véleménye szerint lehetséges. Raadasul itt nem csak a Vörös Tamás képviselő által

ismertetett pľobléma á1l fenn, hisz egy üres telekĺől van sző, de ha hozztnyíllnak a fő
gázvezeté|<hez, abbarl a pillanatbaĺl megnézik a többit is. Azt peđig nem szeľetnék, hogy a
környező ingatlanokban pont karácsonykoľ ne legyen fiÍtés. Ugyanis..akkor összeülhet újra a
gíľáíó Bizottság, megítélhet egy rendkívtili támogatást, ami az onkoľmiínyzatnak keľül

péruébe. Mire a helyreáltítás meg a felújítás megtörténik, két-hĺĺrom hónapig nem lesz fiités,

pont a hideg időszakban. Vörös Tamás képviselő módosító javaslatát ennélfogva ĺĺ is
támogatja. Y álaszađásra megadja a szőt az előteľj es ztonęk.
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Dr. Galambos Eszteľ
Jelen tulajdonosi hozzájźm|ás gyakorlatilag 1 évig érvényes. A tervdokumentációban is
szerepel, hogy a gázvezetékkivitelezési munkálatai csak a tervezett épület utcafronti falanak
megépítése után kezdődhetnek meg. A munkakezdési engedélyt az építéshatóság adja ki, és

mindig f,rgyelembe vęszi az időjárási viszonyokat egy bontási munka esetén.

Soós Gyłirgy
Megadja a szőt Vörös Tamás képviselőnek.

Viirtis Tamás
Javasolja az engedé|ý 20|7 . április 15-től 2017 . augusztus 15-ig megadni, nem pedig 1 éves

id(ítarĹanlra.

Soĺís Gytirgy
Megkérdezi az előterjesztőt, befogaďja-e az elhangzoľt módosítást.

Dr. Gaiambos Eszteľ
Igen, befogadja.

Soós György --

További kéľdések, hozzásző|trsok nilrcsenek, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi -

módo sított - határ ozatij avaslatot :

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzźtytruIźstú adja -
apocdz Foldgázelosztási Kft. megbizásćból a Dinamika Kft. źita|készitett, Buđapest VI[.
kerület, Pľáteľ r-rtca 73. sztĺm a|atti ingatian gázellátástĺ biztosító leágazo kisnyomású
gázvezeték tervélrez' kiépítésének kozterĹileti nrunkáihoz, az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźlru|źls a beľuhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a hozzźljtlrulrĺs a Budapest VIII. keľület, Práter utca (hľsz.: 361'00ĺ2) érintett út- és

j ár daszakaszźr a teľj ed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a koziltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájáru|źst a vonatkoző rcnde\et (19111994. ry.31.) KHVM rendelet) szeľinti

mellékletek csatolásávď a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági LJgyosnáLy Épftésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbarĺ

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Pľáteľ utcai jáľda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda

szegélykő) megfelelő minőségben tcirténő helyľeállításaľa, melyre a beruhtŁó és

kivitelező kĺjzĺisen 5 év garanciźLtvźL||a|,

. A bontással érintett Pľáteľ utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szetkezeti ľétegenként 20 -20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺitt aszfa|t kopóréteg (a jarda szélességének

megfelelő hosszuságban)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tuta|ap
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15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal
helvettesíthető)

A bontással éľiĺlĹett Práteľ utca útpálya buľkolatát az a|ábbi ľétegľenddel kell
hel y reál l íta ni szętkęzeti réte genké ĺft f0 -20 cm átlapo lással :

4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a jáľda javítás

folytatásában)
6 cm vtg. AC1i jelű hengerelt aszfaltbeton kotőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáItutalap
fO cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem

helyettesítheto)

e. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak aZ engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásával, 2017. ápľilis 15. napjátó| - 201'7. augusztus

15. napjáig szóló időtartamra érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: f016. december 5.

--

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatźĺozatot
elfogadta:

1234lf0|6. (Xu.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, lrogy ttrlajdonosi hozzájáľulását adja -
apocaz Földgázelosztási Kft. megbízásthól a Dinamika Kft. ttltalkészitett, Budapest VIII.

kerĹilet, Práter utca 73. szźm a|atti ingatlan gaze||átásźń biĺosító |eágaző kisnyomású
gázvezeték tervéhez, kiépítésének kcĺzterĹileti mlĺtkáihoz, az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzźtjáru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a1ó1,

b. a hozzźĄźrulás a Budapest VIII. keľület, Práter utca (hľsz.: 3610012) érintett út- és

j źtt daszakaszáľa terj ed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzźi1áĺulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi Irodájźúől előzetesen meg kell kémi, és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell tatani,

d. kötelezi a kivitelezőt aPúúęr utcai jźrda- és útszakaszon a bontasi helyek (és járda

szegélykó) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruháző és

kivitelező kozösen 5 év garanciátvźII|a|,
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. A bontással érintett Práter utca jarda burkolatát az a|źlbbi rétegrenddel kell
helyreál lítani szerkezęti ĺéte genként 20 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jźlrda szélességének

megfelelő hosszúságban)
15 cm vtg. C8/10-32/F Stabilizá|tuta|ap
l.5 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatát az alttbbi rétegrenddel kell
helyreál I íta ni szerkezeti réte genké nt f0 _f0 cm átlapo lás s al :

4 cm r,.tg. ACll jelű hengerelt aszfaltbęton kopóréteg (a járda jarlítás

folytatásábalr)
6 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötoľéteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tińalap
20 cm Ýg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak
eloíľásainak rnaradéktalan betaľtásával,
15. napjáig szóló időtaľtamľa érvényes.

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. decembeľ 5.

aZ engedélyezo szęrvek, szakhatóságok
2017. április 15. napjátő| _ f0I7. augusztus

_a

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a LBo50 Bt. gépjármű-elhelyezési ktitelezettségének
pénzbeli megváltással történő teljesítésére

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabs Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Visszaéľkezett a paľkolós előterjesztés, Leonardo utca - szintén HVT teľÍilet

vonatkozásában.Lźúhatóaĺl a beruhźu;ő erľréI kevesebb parkolóhelyet nem is hozhatott volna a
jogszabźlIyok szerint |étrę ezen a területen, tehát épp csak ,,megcsipi,, az 50 Yo-ot az eIőiráshoz

képest. Raadásul itt 300.000 Ft-ért megválthatj a a gépjármu-elhelyezési kĺjtelezettségét, ami

"gý 
o'ĺa'i kedvezmény. Tehát nyolcvan-valahźny oÁ kedvezméný ad az onkormányzat a

kiváltás díjábőI, csak mert HVT területről van szó. UgyanakkoÍ ez a kĺirnyék állandóan

,,dugig van parkolva,,, azazhiába kap báľmennyi pét:zt az onkormźnyzat, új parkolóhelyeket

nem fog tudni létrehozni. A még fellelhető üres telek nemsokáĺa beépítésre kerĺil, tehát, ha

esetleg azon va|ahol parkoltatás történik, az is meg fog sziĺnni |.2 éven beliil. Ebből a

szempontból ez kifejezetten kontrapľoduktív, és óľiási paĺkolasi feszültségeket fog okozni,

amennyiben még nincs ott elég, de már most is nagyon nagy van. Nem tudja, ennek mi a
megoldása, hirtelen nem tud másra gondolni, minthogy a nyolcvan-valahany Yo-os

kedvezményből valószínúleg vissza kellene az onkoľmźnyzatnak a rendęletében vennie.

Egyébként pedig ittis az aheIyzet, hogy ha a mínusz 1. szintet ,,méItőztatnának" beépíteni,

akkoľ 100, vagy 95 o/o-ban teljesíteni tudnák a paĺkolási előírásokat, és semmi probléma nem

lenne, minden autónak lerrne telken belül paľkolóhelye, csak nem hajlandók mínusz 1. szintet

beépítehi'
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Soós Gytirgy
Ebből a szempontból egyetén Jakabfy Tamás képviselővel, csak az a kérdés, hogy mi a
megoldás' Javasolja a Hivatalnak ezt megvizsgálni, hisz a HVT teľÍileten egyre jobban

elrrelkedtrek az ilrgatlanar.ak. Vissza kellene emelni amegvá|tás díját a maximális 2,5 millióra'
ezzel ís osztonöznék a vállalkoztsokat, hogy építsenek garázsokat. Másľészt pedig,ha garázs

nélkül adnak el egy ingatlant, azért kevesebbet is tudnak kérni. Tehát arľlyira nem jó a

beľuházásnak sem, ha nincs bozzá garázs. Elég drágák a négyzetméterźĺak, és feltételezhető,
hogy gépjárművel fognak a tulajdonosok kozlekędni. Ebben az esetben nem tudja átvágni a
goĺdiuszi csomót, de a jcĺvő évben kéri ezt megvizsgálni, és javasolja módosítani a parkolás
megváltás díját egységesen 2,5 millió Ft-ra, ezzel cĺsztönözve a beruházőkat. További
kérdések, hozzászó|ások nincsenek, a vitát |ezfuja. Szavaztsra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzt!áru| - a Józsefváros terĹiletén az építtetők gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségéľől

szóló 1512011i. (Iil.l8.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapján_ a

LEo50 Bt. (cégjegyzékszźlm:01 06 77693f; székhely: 1106 Buclapest, Gyakorló utca

4/G.) Buclapest VIII. kerťllet, Leonaľdo da Vinci u. 50. szám (hľsz.: 36f65) alattĺ
ingatlanorr tervezętÍ lakóépület megépítéséhez kapcso|ődő 42 db gépjáľmű.elhelyezési
kötelezettségérrek pénzbeli megváltássaI trĺrĺéno te|jesítéséhez 300.000'- Ft/parkoló díjéĺt.

Felelos : polgárrnester
Hatáľiclő: 20|6. december 5.

2. felkéľi a polgáľmestert a gépjámű-elhelyezési kötelezettség megr,áltására vonatkozó
nre gál l apo d ás a|áír ásár a.

Felelos: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. decęmber 16.

Soós György
Megállapítja, hogy 10 igen, 1 nem, 3 tartőzkođźs szavazatta| aBizottságaza|źtbbihatźxozatot
elfogadta:

1235ĺ2016. (KI.05.) sz. Yáľosgazdáikodźlsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(10 igen' l nem,3 tartĺízkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozztljárul _ a Józsefuĺáľos területén az építtetők gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségéľől

szőIő |512011. (ilI.l8.) ĺinkormrányzati rendelet 7' $ (1) bekezdés a) pontja a|apján_a
LEo50 Bt. (cégiegyzéksztnn:01 06 716932; székhely: 1106 Budapest, Gyakorló utca

4/G.) Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 50. szám (hĺsz ': 36f65) a|atti

ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcso|őďő 42 db gépjármiĺ-elhelyezési
kotelezettségének pénzbe|imegváltással tĺirténő teljesítéséhez 300'000,- Ft/parkoló díjéľt.

Felelős: polgármester
Hatźĺridő : 20 I 6. decembeľ 5.
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2. felkéri a polgármestert a gépjarmu-elhelyezési kotelezettség megváltására vonatkozó
me gál lap o d ás a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 16.

2. Józsetválľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Előĺerjesztő.. Farkas ors - yagyongazdáĺkodási igazgaĺó
(ír ás b e li e l ő terj e s zté s)

Soós Gytirgy
Külön tát gy a|ásr aj avaslatokat kér.

Pálovics Lálsz|ő
A napirend 2.2. és 2.3. pontjait kéri külön tárgyalni.

Soós Gyiirgy
Egyéb kéĺés külön táľgyalásľa vonatkozóan łrincs, így a blokkban maľadt napiľendi pontok
együĹ1eś vitáját megnyitja, Iezćrja. Szayazásta bocsátja az aIábbihatározatijavaslatokat:

Napiľend 2.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jóváhagyása-BudapestVIII.kerület,Kisfaludy'.Ľ-határozatIanidejűbérleti
jog.ĺ,iszony

A Városgazdáikodási és PérrzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzćljárul az ingatlan-nyilvántaľtásban a

természetben a Budapest VIII. keľület,
Iyrajzi számon

Kisfaludy u.Ilpzam
nyi1vántaľtott,
alalti, 34 mr

alaptertiletű, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozatu Iaktlsra vonatkoző e|adási aján|at

ffibér|órészéľetöľténőmegküldéséhez,avéte1ámakaze|készultfoľga1mi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-źlbarl, azaz 5.450.000,- Ft összegben
töľténő kĺizlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Hataridő: 2016. december 5.

f ') felkéri a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.-t a határozat l.) ponda szerinti eladási
aj ánlat kikül d é s ére' valamint az adźľv éte|i szer ző dés me gköté sére.

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatója
Hatźridő 2017 . január 1 0.

IYapiľend Ż.f. pontja:l Dr. Máľton Tanácsadó Kft. bérlő székhely bejegyzésľe vonatkozĺí
kéľelme a Budapest VIil. kerůilet, Rákóczi űt 25. (Vas utca felőli) szám a|atti,
önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgálĺó helyiség vonatkozásában

A napiľend 2.f. pontjátt kÍilön tźrgya|ásra kikéľték.
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Napirend 2.3. pontja: Advectio Kft. bérlő és az E & P Constantia Kft. ktiziis kérelme
lréľlőtársi jogviszorry létesítésére a Budapest VIII. keľĺilet, Ülloĺ ĺt 66ĺB. szám alatti,
łinkoľmányzati tulajdonrĺ, nem lakás céljára szolgáIó' helyiség béľbeadása
vonatkozásában

A napirend 2.3. pontját küliin tárgya|ásra kikérték.

Napirend f.4. pontja: Cs

béľlőtársak és Ir. közłis kérelme bérlőtársi jogviszony megszůintetéséľe,
létesítésére a Budapest VIII. kerület Vas u. 7. szám a|atti, iinkoľmányzati tulajdonrĺ,
nem lakás céljĺĺra szolgálĺi helyiség vonatkozásában

A Váľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) hozzájárul-
bérlőtálsak által bérelt, Budapest VIII. keľület, Vas u.7. szám a|atti,36503/0lNzf
hu.sz.-ťt, 99 mf alaptertiletű' önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejárat.ű, alagsoľi, nem lakás

c.éljáľa szolgáló helyiségre vonatkozi béľlotársi szerz,ődés kozös megegyez'éssel tciľténő

megszüntetéséhez.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Flatáľicĺő: f0I6. decembeľ 5.

f .) |lozz,ttjőlru|a Budapest VI[I. kerĺilet, Vas u. 7. számaLatti,3650310lAl22hľsz.-u,99 mz

alapteľtiletű. onkoľmányzati tulajclonú, utcai bejáratú. alagsori, nem lakás cé|játa szolgáló
helyiség tekintetébęn a bérleti szerzodés megkötéséhez béflőttltsi jogviszony létesítése

céljából 

-l 

és(Ea| határozott időľe,. 2020. decembeľ
31. napjáig, azzaL,hogy 2017. janŕr 0l. napjától 41.000,. Ft /hó + Áľa. bérleti díj +
közazemi és ktilönszo|gáItatási díjat, valamint 2018. januaľ 01. napjátó| 2020. december
3l-ig 55.500,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj + kozilzemi és kiilĺinszolgáltatasi díjat kĺjtelesek
megfizetni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodasi KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺidő : 2016. december 5.

3.) hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VIII. keriilet, Vas u.7. szám aIatti,36503l0lV22
hĺsz.-ú, 99 m2 alapterĹiletű, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, alagsori, nem lakas

céIjára szolgáló helyiségben a frítés kialakítasríhoz és a helyiség pźltźÉ|anltásához

szĺikséges munkálatokat abéflőtársak saját kĺiltségiikľe e|végezzék, azzaI, hogy a bérleti
jogviszony íđőtartama alatt bérbeszámítási igénnyel nem élhetnek, továbbá az źitah;lĺ.

eszkoztjlt beruhazások ellenértékét a béľleti jogviszony alatt és azt követően az
onkormányzattól semmilyen jogcímen nem követelhetik, és amely a bérleti szerződésben
is ľtigzítésľę kerüI.

Fęlelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 | 6. decembeľ 5.
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4.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatáĺozat 1.) pontja szerinti
szeľzőđés közos megegyezéssel tĺiténő megszĹintetésére, valamint a f.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkcitéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35/z0I3. (VI.20.) onkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése a|apján az ővadék
megfizetését, valamint a )'7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyl|atkozat a|áirását vállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ianuár 31.

. Soós Gytirgy
] Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi

' határozatokat elfogadta:

Napiľend 2.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és e|adási ajánlat

i łóváhagyása 
- Budapest VIII. kerĺileJ, Kisfaludy u.t|r haffilr.ozat|an idejű béľleti

,, Jogvtszony
. 

1f36l2016. (XII.05.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 Íaľtózkodás szavazattĺ|)

' (ľematikai blokkban töľténl a szal,azás')

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.)hozzájáru|azingatIaĺ-nyilvántartásbana-heIyrajziszámonnyilvántaľtott,
természetbenaBudapestVIII.keriilet,Kisfaludyu.-szźłma|atti,34Íł
alapteriiletű, 1 szobás, komfoľtos komfoľtfokozatú lakásra vonatkozó eladási ajźn|at

, (E béflő részére történő megküldéséhez, a vételĺímak az ekésnilt forgalmi
. értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 Yo-ában, azaz 5.450.000,- Ft ĺisszegben.. történőkozIése mellett.

i]. Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺĺzpontZĺ. vagyongazďálkodási igazgatőja'l Hattnidő 2016. december 5.

2.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.-t ahatźlrozat 1.) pontja szeľinti eladasi
aj tnlat kikül dé s éľe, valamint az adásv étel i szerződé s me gkĺités ére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KöąpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határiđő: 2017 .január 1 0.
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Napiľend 2.4. pontja: T Ű'
bérlőtársakés(Ektiztiskéľelmebéľlőtáľsijogviszonymegsztintetéséľe,
létesítésére a Budapest VI[. keľület, Vas u. 7. szám alatti, tinkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szolgá|ĺĺ helyiség vonatkozásában

1237lf016. (xII.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájáru|-tes
bérlőtársak által bérelt, Budapest vln. keriilet, Vas u. 7. szám a|afrĺ,36503/0/N22
hĺsz.-ú, 99 m2 alapterületű, önkormányzati tulajđonú, utcai bejáratu, alagsori, nem lakás
céIjára szolgáló helyiségre vonatkozó béľlőtársi szeruődés közös megegyezéssel töľténő
megszĹintetéséhez.

Felelős: Józsefvárosi Gazda|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határiclo: f016. decembeľ 5.

2 ') hozzátjárul a Budapest VIII. keľiilet, Vas u. 7 . szźlm a|atti, 3650310lAl22 hĺsz,-u, 99 m2

alapterülettí, önkormányzatl tu\ajdonú, utcai bejáratu, alagsori' nęm lakás cé|jára szolgáló
helyiség tekintetében a bérleti szeľzodés megkotéSéhez bér|őtźtrsi jogviszony létesítése
.éliából-"lésGa|határozottidőre,.2020.december
3t. napjáig, azza|,hogy f0l7.januáľ 01. napjától 41.000'- Ft /hó + AFA béľleti díj +
kozĹizerni és kĹilonszolgáltatási díjat' valamint 2018. január 01. napjátó|20f0. december
31-ig 55.500,- Ftihó + AF'A bérleti díj + kcĺzüzęmi és különszolgáltatási díjat kötelesek
rnegtizetni.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. đecembeľ 5.

3.) hozzájáru| ałlhoz, hogy a Budapest VIII. keľiilet, Vas a.7. szźlm alatti,36503l0lV22
hľsz.-ú, 99 mf alapteľtiletiĺ, onkormiínyzaÍitulajdonú, utcai bejźratu, alagsoľi, nem lakás
céIjźra szolgźiő helyiségben a fiĺtés kialakításĺĺhoz és a helyiség pźtráú|anltásźůloz

szükséges munkálatokat abéflőtźrsak saját kĺiltségiilae elvégezzék, azza\', hogy a bérleti
jogviszony időtaĺtama alatt bérbeszźmitási igénnyel nem élhetnek, továbbá az źůtahk.

eszkcizölt bęruhźnások ellenértékét a bérleti jogviszony alatt és ań kovetoeÍI az
ÖnkormányzattőI semmilyen jogcímen nem kĺjvetelhetik, és amely a bérleti szeľződésben
is rögzítésľe keľül.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodĺĺsi igazgatőja
}Jatárídő: 20 I 6. december 5.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
szerződés közĺjs megegyezéssel tĺirténő megszüntetésére, valamint a 2.) pontja szerinti
bérleti szerzőďés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzathiajđonźban
álló nem lakás céIjára szoIgáló helyiségek bérbeadásrínak feltételeiről sző|ő
35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtn az ővadék
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megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásátvállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős: Józsęfuáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdéúkodási igazgatőja
Határidő: f0l7 , január 31.

Napirend f .f. pontja: Dr. Máľton Tanácsadó Kft. béľlő székhely bejegyzésľe vonatkozó
kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi űt f5. (Vas utca felőli) szám alatti,
iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában

Soós Gyiirgy,.
A vitát megnyitja, megadja aszőt Pálovics LászIő bizottsági tagnak.

Pálovics LászIő
A kĹilön tfugyalásrajar'asolt két előterjesztéssel kĹilöncjsebb problémája nincs, pusztán egy kis
hiányérzete Van. Egyikben sem szerepel ugyanis, hogy az onkorrnányzatnak ęzek a
vállalkozások nem tartoznak.

Soós Gytirgy .- .
Tehát a kérdés az,hogy tartoznak-e.YáIaszadásľa megadja aszőt az eloterjesztónek.

Faľkas Ors
Tartozás esetén a JGK Zrt. ĺem tudta volna a kérelmüket a Bizottság e|é terjeszteni.

Soós Gyöľgy
Megköszöni a vźiaszt, és nrivel további kéľdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitát |ezárja.

S zav azásr a b o c s átj a az a| ább i határ o zati j av as l ato t :

A Városgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ}nt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 36506l0/N40 helyľajzi számon nyilviíntartott,
természetben a Budapest VIil. kerůilet, Rákóczi űt 25. (Vas utca felől) szám alatt
ta|źůhatő,55 m2 alapterületrĺ, cinkoľmányzati tuIajđonú, utcai bejźrab,l', földszinti, nem
lakás céIjára szolgá|ő üzlethelyiséget bérlő Dľ. Márton Tanácsadó Kft. (szé|úe|y: II37
Budapest, Szent István kc'rut 20. 4. em 1.; cégjegyzékszźtm:01-09-980036; ađőszám:
2382699I-2-41: képviseli: Dľ. Márton Mátyás iigyvezető) részérę a székhely
hasznáIathoz sztikséges tulajdonosi hozzájáru|ás megadásához a bérleti szerzőđés
megszűnésének időtartamźĺig azza|, hogy a béľlęti jogviszony megszűnésę esetén a Kft.
haladéktalanul intézkedik a székhely torléséľől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátidő : 20| 6. december 5.

2') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt'-t, hogy a hatźrozat mellékletét képező,
székhely hasznáIaÍra vonatkozó tarÍaimunyi|atkozaÍot a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkormźnyzat képviseletében a Dľ. Máľton Tanácsadó Kft. részére aĄa
ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdáIkodási ígazgatőja
Határiďó: 2016. december 31.
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Soĺós Gyiirgy
Megállapítja' hogy 13 igen, 0 nem, 1 tar1ózkodás szavazattal a Bizottságaza|ábbihatáľozatot
elfogadta:

123812016. (KI.05.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, 36506l0ĺN4|J he|yrď1zi számon nyiĺvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi i|t 25. (Vas utca felől) szám alatt
található' 55 m2 alapterületri, önkormányzaÍi lu:irajďonú, utcai bejáratu, fĺjldszinti, nem
Iakás céljára szo|gá|ő üzlethelyiséget béľlő Dr. Márton Tanácsadó Kft. (székhely: 1 137

Budapest, Szent István korút 20. 4. em l.; cégjegyzékszám..01-09-980036; adőszám:
238f699I-2-4I, képviseli: Dr. Márton Nĺátyás tigyvezető) részére a székhely
hasznáIathoz szükséges tulajdonosi hozzźĄátu|tls megadásához a bérleti szerződés
megszűnésének idotartamáíg azza|, hogy a béľleti jogviszony megszűnése ęsętén a Kft.
halédéktalanul intézkedik a székhely toľléséľől.

Felęlős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözponÍ'Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: f016. decembeľ 5.

f.) felkéri a.Iózsefr'áľosi GazcláIkodási KözpontZrt.-t, hogy a hatáľozat n:lellékletét képező,
székhely hasznáIatra vonatkozó tartalmú nyilatkozatot a Budapest Főváros VIII. kerĹilet

JózseíÝárosi onkormźnyzat képviseletében a Dr. Máľton Tanácsadó' Kft. részére adja
ki.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 3l.

Az If38ĺf0L6. (XII.05.) sz. vPB határozat mellékletét a jeryzőkłinyv melléklete
tartalmazza.

Napiľend 2.3. pontja: Advectĺo KfĹ bérlő és az E & P Constantia Kft. kiiziis kéľelme
bérlőtáľsi jogviszony létesítéséľe a Budapest VIII. kerület, Üllĺi ĺt 66tB. szám a|atti,
iinkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség béľbeadása
vonatkozásában

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzásző|ások hianyában Lezáqa' Szavazásta bocsátja az
aIźtbbi határ o zati j avaslatot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1 .) hozzájáru| a Budapest VIil. keriilet, Ülloĺ ĺt 66tB. szźm a|aIĺi,3627310lN46 he|yrajzi
számon nyl|váŃartott, 57 m" alapteriiletű, önkormźnyzaÍi tulajdonú, utcai bejaľatú,

földszinti, nem lakás céljára szo|gáIő helyiségre az Advectio Kft. bérlővel kötött bérleti
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szeÍZőđésmódosítáSához és bérlőtársi jogviszony létesítéséhez azE &' P Constantia Kft.-

vei lakossági kisipari szolgáItatás (vňoda, iuhajavíÍts, szabászat) és ingatlaniľoda

tevékenységek céljara, 86.000,-Ft/hó i Áľa. uerletioĺ1 + közüzemi és különszolgáltatási

clíjak összegen, a teĺ.ti szetződésegyéb részeinek változatlanul hagyása mellett'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpo nt Zrt. vagyongazđálkodási igazgatőja

Határidő: 20|6. december 5.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozp o-nt Zrt.-t a bérleti szeľzodés módosĺtás 1.) pont

szerinti megkotésére, amelynek feltétete, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céIjára szolgáiő helyiségek bérbeadáiának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI.20.)

ölr-tĺoľnrányzati reňdel et f4. ý 1z; t"l."zdés d) pontja a|apján az ővaďćk fcltöltését.

valamint a 24. s (2) bekęzdés c) pontja alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú

kötelezettségvállalási nyílatkozat a\áírásátvállalják a leendő bérlőtáĺsak.

Felelos: Jozsefvárosi Gazdálkodási KozponÍ. Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja

Határidő: 2016. december 31'

Soós Gyłiľgy .- -

Megállapítja, hogy 14 igen' 0 nem, 0 tartózkod ás szavazattal a Bizottság az alábbi hätáľozatot

elfogadta:

1239ĺ2016.(Xu.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotiság hatálrozata

(I4 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzőtjáru|a Budapest VIII. kcrület, Üuoi ĺt 66lB. szźĺm a|attl,3627310lN46 heIyrĄzi

számon nyilvántartott, 51 m2 a|apterületű, önkormányzati tu1ajdonú, utcai bejźtratí,

földszinti, nem lakás cé|1źra szolgilő helyiségľe az Advectio K-ft. bérlővel kötott bérleti

szetzőđésmódosításához és bérlőtłsi jogviszóny létesítéséhęz az E & P Constantia Kft.-

vel lakossági kisipaĺi szoilgźitatás (vňoda, ruhajavítas, szabászat) és ingatlaniroda

tevékenységek céljarą 86.000,.Ft/hĺ i Áľa. bérletidíj + közĺizemi és külonszolgáltatási

díjak össze geÍL, aueĺétĺ szerződésegyéb részeinek változatlanul hagyasa mel1ett.

Feleiős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Határiďo 20I 6. decembeľ 5.

f .) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt,.t a bérleti szerzőđés módosítás 1') pont

szerinti megkotéséľe, amelynek fettétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában álló nem

takás céljaĺu szolgí|ő helýiségek bérbáadášanak fęltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)

önkormány zati reädeLet 24. ý 1z; u"l."zdés d) pontja a|ap1án az lvadék feltciltését,

valamint a f4. $ (2) bekezđes c) pontja 
.a|apján 

kozjegyző előtt egyoldalú

kotelezettségvállalasi nyilatkozat aIáírásátvállaljak a leenđő béľlőtaľsak.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazďálkodási igazgatőja

Határidő: 2016. decembeľ 31.
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Soĺis György
Záftnlést rendel el.

3. Zárt tilés keretében táľgyalandó e|őterjesztések
(íl"ás b eIi eĺőterj eszĺés)

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a Cołvin Sétány Pľogľam keretén belüI elővásárlási
jogról való lemondásra zÁnľ ÜI,És
Előterjeszĺő.. Annus Vtktor - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

A napirend tdrgyalĺÍsa zdrt íilés keretében törtĺlnt az Mijtv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend túrgyaldsa során elhangzottakat és a meghozott I240/2016. (XII.O5.) sz. WB

hatdrozatot a zúľt ülésről készĺilt jegyzőkiinyv tartalműzza.

Soós Gyöľgy
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lelretőség van kérdések feltételéľe. Mivel kéľdések
nincsenek, abizotÍsági ülést 13 óra 18 peľckor bezárja, megköszöni a részvételt.

K. m. f.

"I-t'KBizottsás aleln

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 20 I 6. decembeľ 5-ei iilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

L*Cl_ ęýJ.
Bodnár Gab'riella

Szervezési és Képviselői Iroda

Deákné LórinczMárta
Szervezési és Képviselői Iroda agyintézője

A ieevzőktinw me|lék|ete:

- Mellék|et / az ]238/20]6. (XII.05.) sz. VPB határozat melléklete

,oós Gyłirg1'
Bizottság eInöke
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Melléklet
az 1238/2016. (X11.05.) sz.

VPB határozat mell,źklete

NYILATKOZ.AT

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Onkoľmányzat (i082 Budapest, Baross u-

63-6,ĺ., adőszttma: I5735715-f-4f) (a továbbiakban: onkormanyzat) megbizásábo| és

meghatalmazásábóI e|járva a Budapest Józsefvarosi Önkormányzat YárosgazdáIkodasi és

Pénzĺigyi Bizottság .......(X[. 05.) számú határozata alĄán a Józsefváľosi
Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (t082 Budapest, Baross u. 63-67., cégszáma: 01-10-048457;
adőszźĺna:f5f92499-2-42; képviseli: Faľkas ors vagyongazdálkodásilgazgatő)

hozzájárulását adja

a\thoz, hogy a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat kizárólagos
tuIajdonában áltó, 36506ĺ0lA/40 hrsz. ďatt nyilvántaĺott, 55 m2 aiapterĺiletű, természetben a
Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi út 25. szám alatt található utcai bejáľatú' földszinti nem
Iakás céljara szoLgá|ő helyiségre vonatkozóan a Dľ. Mrírton Tanácsadó Kft. (székhely: 1 137

Budapest, Szent István körut 20.- 4. |.; cégsegyzékszźtn..01-09-980036; ađőszám:238f6991_
2-47; képviseli: Dr. Máńon Mátyas János tigyvezeto) a bérleti szerződés megszűnésének
iclőtartamáig székhelyet létesítsen, aú' hivatalos irataiban megjelölje, valamint a székhely
szerint illetekes Töľvényszéken és hatóságoknfr azt bejelentse.

A Dr. Márton Tanácsadĺĺ Kft. az ingatlan felett tulajdonosi, illetve ggyéb vagyoni jogokat

nem gyakorolhat.

A székhely hasznźůatjogcíme: a Dr. Márton Tanácsadó Kft. 2016. november 07. napján kelt,

2019. december 3 1 . napjäíg szóló hataĺozott idejű béľleti szerzőđése.

Budapest, 2076. december ,,....."

Farkas oľs
Vagyongazdálkodási Igazgatő

Józsefuĺáľosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

:l
.i

ii

il

/t.

Ú.,1 .
'ĺ.ł.


