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Távolmaradását bej elentette :

Jelenlévő meghívottak: Egry Attila alpolgármester, dľ. Mészár Erika aljeg,,ző, dľ.
Vitályos F'anny polgármesteri Jőtanĺźcsadó, dr. Balla Katalin a Jeglzői Kabinet vezetője,
dľ. Dabasi Anita a Városvezetési UgłosztáIy vezetője, Páľis Gyuláné gaztlasági vezető, dr.
Galambos Eszteľ a GazdáIkodĺźsi Ügłosztály vezetője, dľ. Balisani Cĺro a Gazdálkodósi
Üg,,osztály vezető-helyettese, Iványi Gyiin5rv ér főépítész, a Városépítészeti Iroda vezetője,
dľ. Hencz Ádľienn a Jogi lroda vezetője, dr. Sommer János vezető jogtanácsos, Kĺncses
Ibolya a Humĺinkapcsolati lroda vezetője, Teszársz Káľoly tanácsadó, dr. Juhaľos Rĺóbeľt
tanácsadó, dľ. Dobos BáIint tanácsądó, Annus Viktoľ a Rév8 Zrt. vezérigazgatója, dr.Iván
Roland a Józsefváro,ĺ Kcizosségeiért Nonprofit Zrt. gazdasági vezetője, Bonyhádi Elek a
BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke, Mach József o, Úi Teleki téri Piac és Termelői Piacok
vezetője, dľ. Horváth oľsolya a Józsefiárosi Gazdálkodási Kozpont Zľt. irodovezetője



Soós Gyiirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2017. évi l0. rendes tj|ésén. MegáIlapítja' hogy a

Bizottság 13 fővel határozaÍképes. Ismerteti a napirendijavas|atot a kicnrelt módosításokka|,
majd szavazásľa bocsátj a az a|ábbiak szerint:

Napiľend

1. Gazdálkodási ÜgyosztáIy
Előterjesztő: dr. Galambos Eszĺer - ügyosztályvezető
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat köĺerulet-haszná|ati kérelmek e|biráIására- A 4. PoNToT (Maxim Dľink &
Pl.lb Egléni Cég) ELoTERJEsTro VISSZAVONTA.

z. Tulajdonosi hozzájaľulás Budapest VIII. kerület' Csobánc utcában
csatoľnarekonstrukció e|v é gzéséhez

3. Tulajdonosihozztljárulás Budapest VIII. kerület, Hős utca 9-1'|'. szám alatt telepítendő
elektromos autó töltőoszlop villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

2. J őzsefv álrosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b eli előterj e szté s)

1. Javaslat az Ú: Teleki téľi Piac teľületéhez tartoző, állandó piaci aľusítóhely
bérbeadásáról szóló pá|y źuati felhívás eredményének megáll apitására
Előterjesztő: |Íach József - piacvezető

2. Javaslat az Uj Teleki téri Piac J3 jelű üzlethelyiségének ptůytzat útjarr torténo
hasznosítására
Előterjesztő: Ma9h József - piacvezető

3. Zenubia Keleti Elelmiszęr Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Baross
utca I25. szám alatti tires, önkormányzatí tv|ajđonú, nem lakas céljara szolgáló
helyiség bérbeadásara
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdólkodási igazgató

3. Eryéb előteľjesztések
(írásb eI i előterj esztés)

1. Javaslat egyiittműködési megállapodás megkötésére a NOKIA Netwoľks Dolgozóiéľt
Alapítrźnrrya|
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Zárt ĺilés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(íľ ás b e l i e l ő terj e s zté s)

1.Javaslatfeltilvizsgálatikérelembenyújtásáraa(Űltalindítottperben
Eĺőterjesztő: dr. Mészár Erikn - aljeg,,ző

2. Javaslat gépjnmu-elhelyezési kĺĺtelezettség megváltásával kapcsolatos dontés
meghozatalára
Előterjesztő.. dr. Gaĺambos Eszter - a Gazdólkodási Ügłosztáĺy vezetője



1 Javas|al a |}tlĺ1apclst VIII' keľület, Dankó utca
vonatkozĺi e|ővásáľlási .iogról való lenrondásľa
Előĺer.ieszĺ(í., ĺlľ, Galanlbo,y Eszĺer - a Guzdalkodti',;i

29' pinceszinti garázs ingaĺ|anľa

Ü g,g,y 7 1 1i 1, v eze t ő.j e

5. Tájékoztatók
(írásbeIi ĺáj ékozĺuĺĺi)

1. Tttjékoztatő a Budapest VIII. keľiilet, Horváth Mihály tér 14. szĺĺm előtti
kapcsolatban (sÜncoSSÉG, HELYsZÍNI KIoSZľÁs;
Előĺerjeszĺő.. dr. Gąlambos Eszter - a Gazddlkodási ÜglosztáIy vezetője

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság a
elfogadta.

172|2017. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság aza|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

I.. Gazdálkodásĺ ÜryosztáIy
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - üglosztályvezető
(írásbeli előterj esztés)

pavilonnal

napirendet

1 . Javas l at ktĺ zterĺil et-hasznźiati kérelmęk elbírá|ásár a
2. Tulajdonosi hozzź$árulás Budapest VIII. kerülęt, Csobánc utcábaĺr

csatornarekonstrukci ó elv é gzéséhez
3. Tulajdonosihozzajałulás Budapest VIII. keľület, Hős utca 9-|I. szźlm alatt telepítendő

elektromos autó töltőoszlop villamosenergia-ellátásanak kiépítéséhez

2. J őzsefv áľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(írásb eli előterj e sztés)

l. Javaslat az Ú: Teleki téri Piac területéhez tartoző, állandó piaci ĺírusítóhely
bérbeadásaľó| sző|o pá|y azati felhívás eľedményének megáll apítźsára
Előterjesztő: Mach József - piacvezető

2. Javaslat M Uj Teleki téri Piac J3 jelrĺ iizlethelyiségének páIyázat útjrín történő
hasznosításara
Előterjesztő: Ma9h József - piacvezető

3. Zenubia Keleti Elelmiszer Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baľoss
utca |25. szám a|atti üres, tinkormányzati fulajdonú, nem lakás cé|ára szollgěió
helyiség bérbeadására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azdálkodási igazgató



3. Egyéb előtcľ.jcsztósclt
(ír ás b e l i e l ő ĺ e ľj e,^ zĺ é'ľ )

1. Javaslaĺ egyĺittműkĺidési ĺnegáIlapodás megkötésére a NoKIA NeĹworks Dolgozóiéľt
Alapítvánnyal
Előĺerjeszĺ(í.. dr. Koc'yis Máĺé - polgármesteľ

4. Zárt ülés keretébcn táľgyalandĺí előterjesztések
(írásbeli eĺőterj eszĺé s)

1. Javaslat felülvizsgálati kérelem benyijtásaľa
Előterjesztő: dr. Młćszár Erikn - aljegłző

tal indított perben

2' Javaslat gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltásával kapcsolatos dontés
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodasi Uglosztály vezetője

3. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Dankó utca29. pinceszinti gatázs ingatlanľa
vonatkozó elővásaľlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a GazdáIkodási Üg,,osztdly vezetője

5. Tájékoztatók
(ír ás b e li t áj é ko ztat ó)

1. TźĄékoztató a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér |4. szám előtti pavilonnal
kapcsolatban 1sÜnco S S ÉG, HELYSZÍNI KIo SZTÁS)
Előterjesztő: dr. Gaĺambos Eszter - a Gazdálkodási Uglosztály vezetője

1'. Gazdá|kodási U gy osztá|y
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető
(ír ás b e l i el ő t erj e s zté s)

Soós Gyiirgy
Külön táĺgya|ásra javaslatokat kér. Ilyenek nem érkeznek, igy az 1. blokk napiľendi
pontjainak együttes vitáját megnyitja, Iezźrja. Szavazźsra bocsátja az alábbi hatáĺozati
javaslatokat:

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat kiizterület-használati kérelmek elbíľálására

A Váľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtenilet-haszná|ati
hozzźĄálrulást ađ _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Kö ztenilet -hasznáIő. k& elmezo :

A kcizterül et-hasznźiat idej e :

Közterül et -hasznáLat céIj a:

KĺĺzterÍil et -hasznáIat helve :

HSB 2010 Kfr.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/b.)
2017. április 15. _2017. október 31.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány I/B. szźm
előtti kĺiaerĹileten



Közteľület-lraszná|at nagysága: 52 rn,

ľ-elelős : pol giĺľmesteľ
I{atáridő: 2017. március 20.

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľüIet-haszná|ati
hozzźi1ćnu|ást ad - előre egy összegben tcjrténő teljes díjfizetéssel _ az a|tbbiak szerint:

Közteľület-haszná|ó,kérę|mezo: Mlinar H Kft.
(székhely: 2045 Tcjrĺjkbálint, Tópark u. 9.)

A közteriilet-hasznéůat ideje: 2017. március 20._2017. október 31.
Kĺjzterĺilet-használat célja: vendéglató tęrasz

napemyo
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétany I/A. sztm

előtti közterületen
Kcjzteľület -|lasznźiatnagysága: 51 + 5l m2

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. március 20.

A Yárosgazđálkodási és Péĺtzíigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy kĺĺzteľiilet-haszntiati
hozzájtlru|źlst ađ - havonta tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Izha|mazBt.
(székhely: 11l l Budapest, Budafokitlt32/E.)

A közteľĹilet-haszná|at ideje: 2017. május 01. _ 2018. május 01.
Kcjzterület-hasznéůat cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerĹitet, Baross u. 8. szám előtti

kĺiĺeriileten
Kĺizterület-hasznźiatnagysága: 28 mf

Felelős : polgiírmester
Hatáĺidő: 2017 . maĺcius 20.

A Varosgazdálkodási és Péĺlzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznáiati
hozzájaru|ast ad _ cgy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

KĺizterĹilet-haszĺźiő,kére|mező: Paľty Ice Hungary Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 4.)

A kĺizterĹĺlet-hasznáIat ideje: 20|7. marcius 30. _2017. április 30.
Kĺjzteľület-használatcélja: reklrím zász|ő
Kĺjzteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kenilet, Futó u.34-36. szám előtti

jardaÍI
Kĺjztenilet-hasznźiatnagysága: l m2

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő 2017 . marcius 20.

t1
a



A Yárosgazdá|kodási és Pénzngyi Bizottság úgy dont, hogy közterü|et-hasnálati
|lozzájźtru|ást ad _ előľe egy összegben történő teljes díiÍizeĹéssel _ az a|thbiak szerint:

Köztertilet.használó, l<ére|mező: Budapcst VIII. kcrüIct, Gyulai Pál u. 10. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1089 Budapest, oľ u. 8.)

A köztert.ilet-használat ideje: 2017. március 30. _f0I7 . május 05.
Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkatęrület (homlokzati tĺ||vtny

elhelyezése)
Közterĺilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 10. előtti

kozterületen
Közterület-használat nagysága: f3 mf

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. máľcius 20'

A Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy koztertilet-haszná|ati
hozzájźlru|ást ad - teljes díjmentességgel - azalábbiak szerint:

Kcĺzterület-haszná'|ó,kérelmező: PázmányPéterKatolikus Egyetem
(székhely: 1088 Budapest, Szentkiľályi utca 28.)

A közterület-haszná|at ideje: 2017 . április 27 .

Közterület-haszná|at cé|ja: egyéb kultrľális rendezvények (egyetemi
rendezvény, Pro Facultate nap)

KöZteriilet-hasznźllathelye: Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálman tér
Köztenilet-haszná|atnagysźęa: 850 m,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. maľcius 20.

Napiľend l.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest VIII. keľiilet, Csobánc
utcában csatornaľekonstrukciĺi elvégzés éhez

A Vĺíĺosgazdilkodĺísi és Pénzügyi Bizottsĺíg úgv d<ĺnt, hogv

1. a K+K Környezetgazdálkodási és Közmutervező Kft. kérelmére a Fővarosi
Csatomázási Művek Zrt. megbízásaalapján_ a4912016. (I.25.) számú hatá,rozatálban, a
Budapest VIII. kerület, Csobánc utca (hľsz.: 35910), Kálváńa tér (hrsz.: 35865/3) és
Szeszgyőr utca (lusz.: 3592I) kĺjztitti szłtrĺaszán csatonraľekonstrukció kĺjzteľületi
munkáihoz adott tulajdonosi hozzäjálľulását 2018. márcĺus 20.ig tartő
érvényességgel _ v źůtozat|arĺ tartalommal meghosszabbítj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. maľcius 20.



2. a Budapest Közú1 Zrt. á|ta| tervęzętl,I3udapest VII]. keľület,Ká|vária téľ Baľoss utca -
Csobánc utca közotti szakasz útíelújításával kapcsolatban, mindkét munkálattal éľintett
területek vonatkozásában kivitelezőj (Fovárosi Csatornáztlsi Művek Zĺ. és Budapest
Kcjzút Zrt.Utfehiítási osztály között) egyeztetést íľ elő.

Fclclős: polgármesteľ
Hatćtridő: f0I7. március 20.

Napirend l.3. pontja: Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. kerüIet, Hős utca 9-l1.
szám a|att telepítendő elektľomos autó ttiltőoszlop villamoseneľgia-ellátásának
kiépítéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaru\ását adja a
_ Perrny-Maľket Kft. (cégsegyzéksztĺlĺl: 13-09-072999; szé|che|y: 235I Alsónémedi, Északi-
Yá||a|kozői Ter., 5 főút 21 km) megbízása a|apján, azELMÚ Há|őzati Kft. (cégje gyzékszźlm:
01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci ilt 72-74.) źital készített - Budapest VIII.
kerület, Hős utca 9-|I. szám alatti ánlházának parkolójába telepítésre kerülő elektromos autó
tĺiltőoszlop villamosenetgia-el|ttási kiviteli tervéhez, a közterületi munkák elvégzéséheZ, az
alábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|as a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egy éb szakható sági és ható sági engedély ek b eszerzése aló l,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a munkálatokkal érintett Hős utca (hľsz.: 38873) út- és
j aľdaszakas zfu a teq eđ ki,

c. a beruhrízónak (építtetőnek) a kozutkęze|oi és munkakezđési (buľkolatbontási)
hozzéýarul'álst a vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kenilet Polgármestęri Hivatal
Hatósági Ügyosná|y Építésügyi Irodájátő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kcjtęlezi a kjvite|ęzot az éľintett út- és jáľdaszakasz bontási helyek megfelelő
minőségben tĺjľténő helyreállíĹísáľa, melyľe a bervhźľ;ó és kivitelező kĺizĺisen 5 év
gaĺanciát vállal:
o Ą bontassal éľintett Hős utca jĺĺľda burkolatát az alábbí rétegrenddel kelt

helyreállítani szęrkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolassal:
3 cm vtg. MA.4 ćrdcsítctt ĺĺntĺjtt aszfa|t kopóľéteg (ajáľda teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedélyes kciteles a munkák (hęlyręállítás) elkészü|t&ol a közlęrĺi|ęt tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzajarulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjátőI szźltĺlított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . március 20.



Soós Gyiirgy
Megá||apitja, hogy |3 igen, 0 nem' 0 tarĹózkodás szavazatÍa| a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat el fo g adt a :

Napirend l.l.. pontja: Javaslat ktizterület-haszná|ati kérelmek elbíľálására

17 3 l 20 17 . (III. 20.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-hasznáIati
hozzájáru|tĺst ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbíak szerint:

Kĺjzteľület-használó" kéľelmező: HSB 2010 Kft.
(székhely: 1145 Budapest, Jávoľ u. 5/b.)

A közterület-hasznźtlatideje: 2017. április 15._2017. október 31.

Köztertilet-hasznźl|atcéIja: vendéglátó terasz
Közteľtilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétany IlB. sztm

előtti közteľületęn
Közteľiilet.használatnagysága: 52 m2

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. marcius 20.

174ĺ2017. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pónzůigyi Bizottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokkban tr)rtént a szavazás,)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasnńiati
hozzźljźrulást ad - előre egy <isszegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az alźlbbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: Mlĺnar H Kft.
(székhely: 2045 Törökbálint, Tópaľk u. 9.)

A kĺjzterület-hasznáIatideje: 2017. marcius 20._2017. október 31.

Kcizteľület-hasznět|atcé|ja: vendéglátó tetasz
napemyo

Közterület-hasznáůathelye: Budapest VIII. keľület, Corvin sétány llł. szám
előtti közteľĺ'iletęn

Kĺjzterület-haszĺá|atnagysága: 51 + 51 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. marcius 20.



1 7 5 /f0 1 7 . (|II.za.) sz. vá ros g azdá|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľemaĺikai blokkban ĺtjrĺénĺ a szavazás')

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-hasznáIati
hozzájáru|ást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|áŕ,biak szerint:

Közterület-hasznźiő, kérelmezo: izha|mazBt.
(székhely: 1 1 1 1 Budapest, Budafoki ift 32/E)

A közteľtilet-hasznźt|at ideje: 2017. május 01. _ 2018. május 01.
Ktjzteľtilet-hasznźiatcélja: vendéglátó terasz
Kcizterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kertilet, Baľoss u. 8. szám előtti

koĺeľületen
K<jztertilet-haszná|atnagysága: 28 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. mlíľcius 20.

176ĺ20|7. (III.20.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattat)
(ľematikai blokkban tortént a szavazds')

A Yarosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznźiati
hozzájtru|źtst ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

K<izteriilet-haszná|ő, kérelmező: Paľty Ice Hungary lfft.
(székhely: 11l7 Budapest, Hunyadi J. u. 4.)

A közterület.haszná|at ideje: 2017. maľcius 30. _20|7. ápľilis 30.
KözterĹilet-hasznźiatcéIja: ľeklĺím zászlő
KĺizterÍilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Futó u.34-36. szám előtti

jaÍdaÍ|
KözterĹilet-haszná|atnagysága: I nł

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataridő : 20|7 . március 20.

Í7 7 ĺ20 17 . (III.20.) sz. Város gazd álko d ási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tcjrtént a szavazas.)

A Vaĺosguzdólkodósi és Pćnzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtenilet-használati
hozzájaru|źlst ad _ előre egy ĺisszegben töľténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szeľint:

KöZtenilet-hasznáLő,kérelmező: Budapest VIII. keľĺilet, Gyulai Pát u. 10. szám
alatti Társasház
(székhely: 1089 Budapest, Őľ u. 8.)

A kcjaerület-hasznźiat ideje: 20|7. máľcius 30. _2017. május 05.



KözterüleĹ-használat célj a:

Kozterü l et-haszntl|at hely e :

K ö zterü l et- haszná|at nagy s źĺga:

Felelős: polgármester
Határidő: f()1,l. március 20.

Közteriilet-használó, kéľelmező :

A közteľiilet-használat idej e:

Ko zterĹilet -hasznáIat cé|j a..

Ko zteľül et -hasznáIat hel ye :

Kö zterĹil et -hasznáLat nagy s á g a :

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. marcius 20.

építési munkateľület (lromlokzati állvány

elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 10. előtti

közterületen
2f)m

178|20|7. (III.20.) sz. VárosgazđáIkodási és Pénzůigyi Bizottságbatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózko dás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati

hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|thblak szeľint:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)

2017, źryrillis27.
egyéb kultuľális rendezvények (egyetemi

ľendezvény, Pľo Facultate nap)
Budapest VIII. kerĹilet, Mikszáth Kálmán tér

850 m'

Napiľend |.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest vlil. keriilet, Csobánc

utcában csatornaľekonstrukciĺó elvégzéséhez

179ĺ2017.(III.20.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni bĺokkban történt a szavazds.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a K+K KĺĺmyezeÍgazĺĺálkoĺlási és Kozmutervező Kft. kérelmére a Főváľosi

C,satoľnár,źĺsi MiĺvękŹft. megbízása alap.jan _ a49t201'6. (I.25.) számú határozatában, a

Budapest VIII. kefli1et, Csoĺánc utca-(hĺsz.: 35910), Kátvaria téľ (lusz.:35865/3) és

Szeszgyőł utca (Ívsz.': 3592|) közöĺ,ĺ'i szakaszán csatornarckonstľukció közterületi

munkáihoz adott tulajdonosi hozzájátľulását 2018. március f0-ig taľtó

éľvénye s s é g g el - v á|tozatlan taľtalommal m e gh o s sza b b ítj a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. marcius 20.
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f . a Budapest Közút Zrt. á|ta| tervezett, Budapest VIII. kerület, Kálváľia tér Baross uĺca -
Csobánc utca kozötti szakasz útfelújításával kapcsolatban, mindkét rnunkálattal érintett
területek vonatkozásában kivitelezői (Fővárosi Csatornäzási Művek Zrt. és Budapest
Kĺjzút Zn. Útfe|ujítási osztály közott) egyeztetést ír elő.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. március 20.

Napiľend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. kerület, Hős utca 9-1l.
szám alatt telepítendő elektromos autó tiiltőoszlop villamoseneľgia-ellátásának
kiépítéséhez

180/20|7 . (III.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizotts ághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźtjarulźtsěĺt.adja a
_ Penny-Market Kft. (cégsegyzékszám: 13-09-072999; szék'hely:235I Alsónémedi, Eszaki-
Vállalkozói Ter., 5 Íőút 21 km) megbízása a|ap1źn, azF)LMU Há|őzati Kft. (cégie gyzékszám:
01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci Ífi 72-74.) źt|ta| készitett _ Budapest VIII.
kerület, Hős utca 9-||. szém alatti arl:hazának parko|ojába telepítésre kerülő elektromos autó
töltőoszlop villamosenergia-e||źtási kiviteli tervéhez, a ktjzterületi munkfü e|végzéséhe4 az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzajarlilás a beruhazőt (épittetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđély ek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájarulás a munkálatokkal érintett Hős utca (hľsz.: 38873) út- és
j tn daszakaszźr a ter1 ed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a koz,Útkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźru|ást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.3l.) KHVM renđelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. keľület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági lJgyosnáIy Építésiigyi lrodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

d. kötelezi a kivitelezot az éľintett rit- és jardaszakasz bontasi helyek megfelelő
minőségben történő helyreállítására, melyre a benlházó és kivitelező közösen 5 év
garanciät vállal:
o Ą bontással érintett Hős utca járda burkolatát az alábbi rétegľenddel kell

h eI yľeĺí | lítnni szęľkezeti ľótc gcnként 20-20 cm rĺtlapolĺíssal :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járdateljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32E stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Ttq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes kĺiteles a munklĺk (helyreállítás) elkészÍiltéroI a kĺjzterület fulajdonosát
íľásban éľtesíteni.
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f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalanbetartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Ilatáridó: 2017 . nráľcius 20.

2. J őzsefv árosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(ír ásb eI i el őterj e s zté s)

Soós Gytirgy
KüIon tárgya|ásrajavaslatokat kér. Megadj a a szőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judĺt
Külön szavazást szeretne kérni a 2.3. napirendi pont tekintetében.

Soĺós Gyiĺrgy
Mivel Jakabff Tamás képviselő is jelentkezik javaslattételre, külön tárgyalja aBizottság a f .

blokk napiľendi pontj ait.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat azvi Telekĺ téri Piac teľületéhez tartoző, áIlandĺó piaci
árusítóhely béľbeadásárĺĺI szĺóIó pályázatifelhívás eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő: Mach József - piacvezető

Soĺis Gytiľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászólások hiĺányában |ezźrja. Szavazásrabocsźĺtja az
a|ábbi hatźn o zati jav as l atot :

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság űey dcint, hogy a 94l20I7. (II.20.) számú
határozaÍtal elfogadott, Budapest VIII. kerület,35|23l|1 hĺsz. alatt kialakított, teľmészetben
MUj Teleki téri Piachoz taĺtoző, a 4. szźĺmű fóbejnat bal oldalan, a Karácsony Siíndor utca
felé eső tészeĺkijetĺilt, 6 m2 a|apterülehĺ szakaszonállandó kitelepülés keretében ttirténő piaci
arusításra vonatkozó pá|yazati eljaľást éľvényesnek és eredménytelennek nyilvanítja.

Felelő s : Józsefu aľo si Gazdálkodási Kĺlzpo nt Zrt.
Hataridő: 20|7. március 20.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogY 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatfuozatot
elfogadta:

18|'ĺ2017. (III.20.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A YtrosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 94l20I7. (II.20.) számú
hatźltozatĹal elfogadott, Budapest VIII. kertilet,35123lll hľsz. alatt kialakított, természetben
az Uj Teleki téri Piachoz tattoző, a 4. szźmń fóbejárat bal oldalan, a Kaľácsony Sándor utca
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fulé eso részen kijelölt, 6 m, a|apterületű szakaszon állandó kitelepülés keretében történo piaci
áľusításľa vonatkoző pá|yázati eljárást érvényesnek és eredménýelennek nyilvánítja.

FeI el ős : Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpo nt ZrI.
Ilatáľidő: 2017. március 20.

Napirend 2.2. pontja: Javaslat azlli Teleki téri Piac J3 jelíĺ üzlethelyiségének pá|yázat
útj án tiirténő hasznosításáľa
Előterjesztő: Mąch József - piacvezető

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás

tét megjegyzése van a piac tizlethelyiség pá|yázatta| kapcsolatban. Egyfelől, ha az
onkormányzat megköti a termékkört állateleđel árusításra, akkor egészen bižiosan nem fog
jobb ajanlatokat kapni, mintha szabadon hagyná . maľ a piac jelen keretei kĺlzött - á
termékköľt. Másrészt azt szeretné megkéľdezni, lehetséges-e az, hogy a piacon legalább két
standot üzemeltető ĺírusok csak úgy pályĺĺzhassanak, ha az cgyiketabból visszaadjak. Tehát ne
alakuljon ki a piacon olyan váIlaLkozői kĺĺr, amely sok standot tizemeltet.

Soós Gyiĺľry
Yá|aszadásra megadja a szőt az e|óteqesztőnek.

Mach József
Az első kéľdésre azt tudja válaszolni, hogy nagyon Égőta nem tudják kiadni a szóban foľgó
üzlethelyiséget. Illetőleg volt egy olyan bérlője, aki elég sokáig rossz minőségű árut kínált a
piacon, ľríadásul egy tetemes, majdnem mĺísfel millió forintos tartozást halmozcltt fel' Ezek
után próbáljĺĺk értékesíteni az ijz|etet, és most így néz ki, hogy végre akad rájelentkező.
Egyébként a piac elhelyezkedését tekintve nem túl jó pozíciőt tölt be az ilzlet, de ha meg
tudna jelenni valaki szźtított vagy konzervá|t állateledell el, ąz','a| egy elég komoly piaci ľési
lehetne lefedni, tudniillik a kömyéken egyéůta|án nincs effele szolgá|tatás, és ezze| további
vevőket lehetne bevonzani a piacra. Tehát azt gondolj a, ez jő lehetőség az tizlethelyiség
bérbeadĺĺsĺáľa. A második kérdést illetően elmondja, hogy valójában egy vagy két olyan
vźi|a|koző van, aki tcibb iizlethelyiséget béľel. Erdemesnek taĺja elgondolkodni a felvetésen,
a B izotts ág dĺinté s ére bízza.

Soós Gytiľgy
Mcgad'ja a szőt.Iakabfi' Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
IIgy gondo|ja, aki jelentkezik, hogy állateleclelt łínrlna, az nagyon jól be fudia adni a
pá|yázatát állateledel árusításra akkor is, ha az onkormányzat általánosan, bármilyen
funkcióľa pá|yaztat. Nęm taľtja kęllőęn ęrősnek az éwę|ést a,r, á||ate\eĺlel ánlsításľa töľténő
megszigorításra. Ha pedig akadna egy hris-hentesárus, aki több bérleti đíjat fizetne, az is jobb
lenne az onkoľmányzatnak. A másik felvetését illetően azt javasolja, keľüryĺĺn bele a pá|yazati
kiírásba, hogy ha olyan vźila|koző páIyazik, akinek legalább két tizlethelyisége van a Teleki
téri Piacon, akkor az (i pá|yazatát csak úgy fudja az onkormźnyzat támogatni, ba az egy1ket
visszaadja, amennyiben nyer. Az első kérdéssel kapcsolatban pedig az lenne a módosító
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javaslata, hogy ne csak álIateledel teľmékkoľľe lelressenpályázlri, lranem amit a piac amúgy
"megenged, 

bámilyen teĺmékkörľe. Feltételezi, hogy az érdek|ődő állateledeles is be fogja

adnj apźiyázattń.

Soós Gyłirgy
Tudja támogatni Jakabfy Tamás képviselő javaslatait, megkéľc1ezi az, e|őterjesńot, befogadja-

e azokat.

Mach József
Befogadja természetes en, azonban azt figyelembe kell venni, hogy a piac fel van osztva

ttilciňtoźo tevékenységi körökľe. Tehát vannak olyan üzletek, ahol kifejezetten csak hús- és

hentesárut' másutt csak zoldséget lehet árulni. Az aďott szekcióban kizárőLag vegyesáru

kereskedésre van lehetőség, vagyis ott nem lehet más tevékenységi konel nyitni. Még armyit

kívan elmondani, hogy a vallattozo, aki szeretne ptůyź:zní az :Ú.zletre' nem folytat a Teleki

téľen semmiféle kereskedelmi tevékenységet, teljes méľtékben kívülrőljönne.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőtVöľös Tamás képviselőnek.

Vörös Tamás
Magával a céllal egyetért, hogy ne alakuljanak ki koncentľált kereskedelmi részek, vagy

befJlyással bíró kereskedők a Teleki téri Piacon. A maga részérőI tudja is tttmogatni eń. a

módósítást, nincs vele semmi gondja. De úgy vé|i, a gyakorlatban nem ez fogja meggátolni az

effajtatörekvést, hanem a piac vezetóségének kell figyelnie, hogy ezek a folyamatok miként

alakulnak ott, és ne j<ihessenek létre ilyen koncentrá|t áľusítóhelyek, amelyek adott esetben

befolyásolni tudjak á piaci folyamatokat. Megismétli az elwel egyetéľt, nem zavatja ez a

móđosítás sem, csak a gyakorlatban azért csođát nem viíľ tőle. Sokkal fontosabb az, hogy az

ottani árusok, a vásaĺlók visszaje|zéseit komolyan véve próbálja ezt megakadźt|yozni a piac

v ezetősége. Nagyon nehéz egyébként i|y en szabályokkal ennek gátat vetni.

Soós Gytiľry
Tehát i.l.uury Tamás módosító javaslatait befogadta az e|őterjeszto. További kérdés,

hozzásző|ás nincs, a vitát |ezźrja. Szavazásra bocsátja az e|harlgzottak szerint módosított,

a|ábbihatarczati javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáĺu| a Budapest VIII. kerület, 35I23lI1 hĺsz. a1att nyilvántaľtott, teľmészetben a

Buĺlapest vlu. kertilet, Teleki LászIő tér I. szám alatti Piaccsamok épĹiletében ta|źůhatő,

J3 je|zésíĺ, 10 m2 a|apteľiiletű, önkormállyzati tlllajĺlonhan lévő ĺ'izlętlrelyisćg nyilviínos,

egyfordulóspźlyźuatontöľténőbérbeaďásźů:roz.

Fęlelős : Józsefváľosi Gazdálkođńsi Központ 7,rt.

Hatĺĺridĺĺ: 2017 . máľcius 20.

2. elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII. keľiilęt,35I23lI1 hľsz. alatt

nyilvantaĺott, teľmészetben a Budapest VIII. keriilet, Teleki LászIő tér 1. sztlm a|atĺí

P-iaccsamok épiiletében taIáIhato, J3 jelzésu, 10 fił ďapteriiletű Ĺizlethelyiség

bérbeađásźravonatkozőpáIytnatifelhívĺĺstaza|ábbifeltételekkel:
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a) a béľleti díj: 2.500,- Ft/m,/hő + AFA,
b) a pá|y ázat bir á|ati szempontj a : a 1 egmagasabb m egaj ánl ott bel épési d í j,
c) az üzlethelyiség kizáró|ag a vegyeskereskedés üzletkorben szerep]ő teľmékkörök
szerinti árusítás cé|j ára hasznosítható,
d) a belépési díj ĺisszege minimum 500.000,- Ft + Ár.,ą..
e) azon pá|yázók, aklk az Ú3 leletĺ téri Piacon legalább két tĺzlethelyiség bérleti jogáva|
ľendelkeznek és jelen páIyazati felhívásľa is jelentkeznek, a J3 jelű tizlethelyiség bérleti
jogát az áItaluk benyújtott legjobb aján|at esetén is csak akkor nyerhetik el, ha a korábbi
bérleményeik közül az egy1k bérleti jogárő| lemondanak.

Felel ő s : Józsefu áro s i G azdá|kodási Közpo nt Zrt,
Határidő : 2017 . március 20.

3. felkéri a pźl|yźzatot kiíró Józsefvarosi Gazdátkođási Központ Zrt.-t arÍa, hogy
gondoskodj on a pźiyázati felhívásnak a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormanyzat honlapján, illetve a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. honJapján
tcirténő megjelenítéséről, valamint a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájeľr- és azŰj Te|eki téri Piac erre a célrarendszeľesített
hirdetőtáblájánbrtén(5 kozzététe|éről, tovább á a pá|yazati eljarás lebonyolításaról.

Felelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.
Határidő: 2017. március 21.

Soós Gytiľgy
Megállapída, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatÍal a Bizottságaza|ábbihatáľozatot
elfogadta:

182ĺ20t7 . (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavĺzattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1. hozzájaru| a Budapest VIII. keriilet, 35|23/|1 hrsz. alatt nyilviĺntartott, természetbęn a
Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér I. szźtm alatti Piaccsarnok épületében ta|á|hatő,
J3 je|zésu, 10 m2 alapteľülettĺ, önkormĺányzati tu|ajđonban lévő tizletielyiség nyilvrínos,
egyforduló s pá|y źnaton tĺirténő béľbeadásiíhoz.

Fcleliĺs : Jćlzsęfvárosi Gazdłĺlkĺldlísi K0zp ont Zrt,
Hataridő: 2017 . mĺíľcius 20.

2. elfogad.ja a határozat mellékletét képezó, a Budapest VIII. keľtilet, 35123l|1 hľsz. alatt
nyilvĺĺntartott, teľnrészetbeĺr a Budapest VIII. keľület, ,I.eleki 

L.ász|(s tér l. szllm a|atti
Piaccsarnok épiiletében talźihatő, J3 jelzésu, 10 mf alapteriiletű tizlethelyiség
béľbeadásĺĺľavonatkozőpáIyazatifelhívástaza|ábbifeltételekkel:

a) a béľleti dii:2.500,- Ftlmzftlő + Áľ,a,'
b) a p á|y azat bir á|ati s zemp ontj a : a |e gmagas abb m egaj ánI ott b el ép é s i díj,
c) az tizlethelyiség kizań|ag a vegyeskereskedés iizletkörben szereplő termékkörök
szeľinti árusítás cé|iára hasznosítható.
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d) a belépési dí| összege rninimum 500.000,- 1l1+ ÁF-A.

e) azon ptllyázok, aklk az Ú3 ľelel.ĺ téri Piacon legalább két ĺizlethelyiség bérleti jogával

rendelkeznek és jelen pá|yázati felhĺvásľa is jelentkeznek, a J3 jelű üzlethelyiség bérleti
jogát az általuk benyújtott legjobb Ąán|at esetén is csak akkor nyerhetik el, ha a korábbi

bérleményeik kĺjztil az egy1k bérleti jogáról lemondanak.

Felelos : Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Határidő: f017. máľcius 20.

3. felkéľi a pá|yázatot kiíró Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arra, hogy

gondoskodjón a pźiyázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

ónkormanyzat hon|apján, illetve a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. honlapjtn
történo megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi

Po1gármesteri Hivatal hirdetőtáblájan és az Uj Teleki téľi Piac eÍTe a célra ľendszeľesített

hirdetőtábl ájan torténő közzététe|érő|, továbbá a ptiyázati elj árás lebonyolításáról.

Felelős : Józsefu arosi Gazdálkodási Központ Zrt,
Hataridő: 20117 . maĺcius 21.

A 182ĺ20|7. (III.20.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. sz. melléklete

tartalmazza.

Napirend 2.3. pontja z Zenubia Keleti lĺlelmiszeľ Kft. bérbevételi kérelme a Budapest

VIII. keriĺlet, Baľoss utca !25. szám alattĺ üľes, önkormányzati tulajdonrio nem lakás

céljáľa szolgálĺi helyiség béľbeadására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdóIkodósi igazgató

Soós György
A vitát megnyitja, majd kéľdések' hozzásző|ások hianyábarl Ieztnja. Szavazésrabocsátja az

al ább i hatér o zati javasl atot :

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem júrul hozzlź a Budapest vlil. keľület, Baľoss u. 125. szám alatti, 359I8l0lN2, 
hrsz.ltl,20 m2 alapterĹiletű, tires, önkormanyzati tuLajđonú, utcai bejźratű, füldszinti, nem

lakrís céljáraszo\[áIő helyiség bérbeadásahozhatźtrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő

kikotésével aZenubia Keletĺ Élelmiszeľ Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baľoss u.I25.;
cégsegyzékszttm: 01-09-1868 45; adőszźm: 24870120-2-42; képviseli: Safie Maghaiľi

Jamat ügyvezető) részére, kereskedelmi tevékenységével iisszefĺiggő irodaĺ munkák

végzése cé|jtra az á'|tala ajánlott, 23.000,. Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közĹŁemi és

ktilonszol g źlltatź.si díj ak ö sszcgcn.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözponLZrL. VagyoĺIgazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2017. maľcius 20.

2; hozzájáru| a Budapest vlil. kerület, Baross u. 125. szźľľr a\attí,359I8l0lN2hrsz.-u,. 
20 mr alapteľületű' tiľes, cinkormányzati tulajdonú, utcai bĄáratű, ftildszinti, nem lakás

céIjáĺa ,,őIgarc helyiség bérbeadásához hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási idő

kik<ĺtésevel aZenubiaKeleti |ĺlelmĺszeľ Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baross u. |25.;
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cégtregyzékszám: 01-09-1 86845, adoszán"l: 24870120-2-42; képviseli: Safie Maghairi
Janral ügyvezető) részére, kereskede|mi tevékenységével tisszefüggő iľodai munká|<
végzése cé|jára 4|.067,- Ft/hó + ÁFA bér|eti díj + kĺĺzüzemi és kĹilönszolgáltatási díjak
összegen.

Felelos: Józsefvárosi Gaztlálkođási KozpontZr1'.vagyongazdálkodási igazgatlja
Határtdő: 2017 . március 20.

3.) felkéri a Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zĺ'-t ahatározat 2.) pontja szeľinti béľleti
szerződés megkcitéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzattl|ajdonában álló nem
lakás céljríra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormanyzati rendelet 14. $ (2)bekezđése alapjan 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kotel ezettsé gvál lal ási nyi latkozat a|áir ását vál lalj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017 . április 3 0.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 7 igen,3 nem, 3 tatózkodźĺs szavazattal a Bizottság az alábbi hatátozatot
elfogadta:

|8312017. (III.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatá,rozata
(7 igeno 3 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jórul ltoud a Budapest vlil. keriilet, Baľoss u. 125. szźlm a|atti,359I8l0lN2
hrsz.-ú, 2l) m'alapteriilettĺ, tires, <inkoľmanyzatitu|ajdonú, utcai bejźtratű, füldszinti, nem
lakás céljára szolrgź.Jő helyiség bérbeadásahozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő
kik<itésével aZenubia Keleti Élelmiszeľ Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baľoss u.I25.;
cégsegyzékszźtm: 01-09-186845; adőszálm: 24870120-2-42; képviseli: Saf,re Maghairi
Jamal igyvezeto) tészére, kereskedelmĺ tevékenységével tisszefiiggő irodai munkák
végzése cé|jźra az á|ta|a ajánlott, 23.000'. Ftĺhő + AF'A bérleti díj + köziizemi és
külcĺnszolgáltatási díj ak ö'sszegen.

Felelős: Józsefurírosi Gazdá|kodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatrĺridő: f0I7. maľcius 20.

2.) hozzĺĺjáľul a Budnpest VIII. kcľülct, Baross u. 125. szrĺm alatti ' 359I8l0lN2 hľsz.-ú,
20 m" alapteľĹiletü, iires, önkoľnrányzati t|ilajdonú, utcai bejrír.atu, Íöldszirrti, rrelrl lakás
céIiźlra szolgéiő helyiség bérbeadásához hatátrozatlan időre, 30 napos fęlmondási idő
kikĺitésével aZenubia Keletĺ ÉIelmĺszer Kft. (szélĺhely: 1089 Budapest, Baross u.I25.;
cégegyzékszám.. 01-09-186845; adőszźtĺrl: 24870120-2-42; képviseli: Saťle Maghairi
Jamal ugyvezető) tészére, keľeskedelmÍ tevékenységével tĺsszefüggő irodai munkák
végzése cé|jára 4|.067,- Ft/hó + ÁFA béľletĺ díj + köztizemi és kiilönszolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefilarosi Gazđá|kodási KözpoÍrt Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. március 20.
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3.) felkéľi a Jőzsefvćrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t ahaIfuozat2.) pontja szeľinti bérleti

szerzódés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzaIIu|ď1dollźlban álló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadástlnak feltételeiről szólő 3512013. (VI.20.)

önkoľmányzati rende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bĺuttó bérleti díjnak megfelelő

óvadék megÍizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján klzjegyző előtt egyoldalú

kcĺtelezettségvál l al ás i nyi latkozat a|áír ását v ál l alj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 2017 . április 3 0.

3. Egyéb előteľjesztések
(ír á'ĺ b e li e l ő t elj e szt é s,)

Napirend 3.1. pontja: Javaslat egyÍittműkiiĺ|ési megá|Iapodás megkłitéséľe a NOKIA
Networks Dolgozóiért Alapítvánnyal
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - poĺgármester

Soós György
A vitát megnyitja, majd kéľdések, hozzászólások hianyában lezérja. Szavazásra bocsátja az

a|ábbi hatźtr o zati j avas lat ot :

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hatfuozat|an időľe sző|ő egyiittműködési megállapodást kdt a NOKIA Networks
Dolgozóién Alapítvánnyal (székhely: 1092 Budapest, Kĺiztelek utca 6., nyilvántaľtási

szźrna: 11-0l-0001025, képviseli: Ujhelyi Regina kuratóriumi elnĺik), a hattrozat
mellékletét képező megállapodasban fo glalt taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Hatándó: 2017 . marcius 20.

2. fe|kén a polgrĺľmestęrt az egyĹittműködési megállapodas aláirásźra.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határ.iđő: 2017. maľcius 31.

Soĺós Gyiirgy
Megátlapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|źhbihatározatot
elfogaclta:

18 4 /2017 . (III.20.) sz. Váľo s g azdá.Jko d'ási és P énzüryi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. haÍározaI|all idoľe szóló együttműkodési megállapodást kot a NOKIA Netwoĺks
Dolgozóiéľt A|apitvźlnnyal (székhe|y: l092 Budapest, Koztelek utca 6., nyl|vźntartási
száma: 1l-01-000l025, képviseli: Ujhelyi Regina kuľatóriumi elnök), a hatátozat
mel lékI etét képezó megál lapodásban fo glaIt tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Ijatáridő: 2017. március 20.

2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2017. március 3 l.

A t84ĺ2017. (III.20.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Soós Gytiľgy
Zártu|éstrendel el.

4. Zárt ülés keretében táľg5ralandó előterjesztések
(ír ás b e I i e l ő t erj e s z t é s)

Napiľend 4.1. pontja: Javas|at fetüIvizsgáIati kérelem benyújtására al-
áItal indított perben ZÁRT Ür,Bs
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegző

A napiľen d 4.1. pontját külłin táľgyalásra kikérték.

Napĺľend 4.2. pontja: Javaslat gépjáľmű-elhelyezésĺ ktitelezettség megváltásával
kapcsolatos diintés meghozatalára zĺFlr ÜlÉs
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ą Gazdálkodási Üg,,osztály vezetője

A napirend túrglaldsa zđrt iilés keretében tiirtént az Mötv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrglaldsa során elhangzottakat és a mcghozott 185/2017. (III.20.) sz. ĺIPB

hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegłzőkönyv tartalmazzu

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺĺlet, Dankĺó utca 29. pinceszinti
garár,s ingat|anra vonatkozó elővásárlási jogľĺíl va|ó lemondásra zÁnľ Üĺ,És
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztály vezetője

A napirend tárgyalása zdrt iilés keretében tiirtént az Miitv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaldsa sordn elhangzottakat és a megho7ott I86/2017. (III.20.) sz. WB

hatórozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza
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Napirend 4.t. pontja: Javaslat felii|vizsgálati kérelem benyújtására a
ZART ULÉsá|taI indított peľben

Előĺerjeszĺő.' dr. Mészár Erika. aljegyző

A napirend tárgyalása zttrt iilés keretében ttjrtént az Mijtv. 46.s O bekezdése értelmében. A
iapirend tdrgyalósa sordn elhangzottakat és a meghozott I87/20I7. (III.20.) sz. WB

hatdrozatot a zlźrt iilésrőI késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Soós Gytiľgy
Az ülés újľa nyilvános.

5.Tájékoztatók
(ír ás b e li t áj é ko zt at ó)

Napirend 5.1. pontja: Tájékoztatćl a Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály tér 14.

szám e|őtti pavilonnal kapcsolatban
Előterjesztő: dr' Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ugłosztdly vezetője

Soós Gytiľgy
Az előző ülésen merĹilt fel kéľdésként a Horváth Mihály téľen lévő pavilon, enől kapott egy

tźĄékoztatőt a Bizottság. Gondolkodott azon, mi lenne egy jó megoldás a továbbiakban a

kóĺerulet-használatokut ill"tő".', és két javaslattal élne a Hivatal felé. Az egyik, hogy

vizsgźijtk meg annak a lehetőségét, hogy amikor közteľÍilet-haszná|atí engedélyt ad az

onkórmaĺlyzaipé|đarlak okáéľt egy teruszta, eztlehet-ekozjegyzoi okiľatba foglalni, miként a

bérbeadások esetében, aho| a kérelmęzo egyoldalúan felelősséget vállal arÍa) hogy

amennyiben lejaľ az engeđéIye vagy nem fizet, akkoľ el kell bontania. En.kéri megvizsgálni,

nem tůdja, ennek mi ä jogi formája. Illetőleg még egy javaslattal élne. A béľbeadások

a|ka|mźlval ťĺzetendo 3 hónapos kauciót be kellene vezetni a hosszabb idejrĺ ktĺzteľĹilet-

foglalások esetében is. Ebben az esętben pontosan az|áthatő, hogy valószínu|egnem ťlzet az

ugyľel semmit, egy évig nyugodtan kint van a helyszíneĺ. Az onkoľmanyzatbirságolni addig

nóm tudja, ez egy vicc' Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A tájékoztatóval kapcsolathan két dolog tiĺnt fęl neki. Az egyik, hogy szerepel a 88Iĺ2016'

sz,álrlrĺ dĺintés, anri á szövcgbcn az cgvik helyen IX.05., a másik helyen meg IX.14. dátumot

visel, ez elíľás valószinu|eg. A másik viszont szeľinte nem elírás. Az rrrikélrt lelretséges, hogy

a másodfokú döntés 1 évvel korábbi, mint az elsőfokú? Egyszóvď nem stimmelnek a számok

ebben a tźĄ ékoztatőban.

Soĺós Gytiľgy
Ez v a|őszíiule g el írás, ďe v źńaszadásra megadj a a szőt az el őterj es ztőnek.

Dr. Galambos Eszteľ
Elírás töľtént. 2016 őszén született meg a testületi dĺintés' amely ellen december végéig volt

bíľósági feliilvizsgálati lehetőség. Menet kozben, még mielőtt felülvizsgáIatotkértvo|na, az

iilető Ĺeadott egy újabb kérelmet kozteľület-haszná|atra, illetve méltányosságbő| kérte az
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e lbon1ás hatĺil.idc.jćnck lllr:gIlĺlssz-alrbításá1. ljhhcz- llt:lll .jĺiI.tlIl |lĺll..ł,Ĺl a l}iz-ĺl11ság' cz.l |<ijllcĺi!ľll
azúgyí,ć| nlćg határidőlrcn l"lcaciĺa a bíľósági ĺčlĹiIvizsgĺilzl1i kćl.cllllct.

Soós György ]

Megadja a szót Pálovics Lász|o bizottsági tagnak.

Pá|ovics Lász|ő
Szintén lenne egy javaslata, amit érdemes lenne megl.ontolni. I{a a Bizottság soha nem aclott
engedélyt pavilonra, mert ez így volt, akkoĺ azt ne is lehessen vizsgálni telepüIésképileg'
Ugyanis itt nemcsak arról volt szó, hogy megkapta az j||ető az engedéĹyt, csak đpp".' ttizbň
Iejárt a közterület-foglalási engedély, és akkor a Bizottság nemet mondott, holott^,,.sze1ényke,,
l évľe építette fel, hanem soha az életben nem kapott ene engedé1ý. Ezért mondta ő a rnúlt
alkalomĺnal, hogy gyakorlatilag így az appaľńtus ęgy része ótnyúlik a bizottsági döntés ft'lött.
,,Megígéri'' tulajdonképpen egy vállalkozónak, hogy ha kijavítja a tetőhéjazatot, meg egy
könyöklőt helyez el, akkor kvazi maradhat. De hát ő nem ígérhet ilyet! ćsak a nĺzóttsäi
donthet erről. Hovatovább akkor azt is megérhetik holnap, amikoľ uuiuki kér egy megáIlító
táb|ára engedélyt, oda épít egy minaretet, és ha éppen olyan kedviik van, telepilesĹepĺ 

"lia.e'keretében az ottmaradhat, amennyiben kijavítja a korlátot, nehogy leessen 
''"gény 

mii",,in.

Soós Gyiiľgy
Yá|aszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszter
Majd átadja a szőt a Főépítész assz.onynak, mert nz ő eljarĺásukban született meg a
településképi igazolás, A Gazdá|kodási ,Ügyosztá|y úgy terjeszti a Bizotts ág e|é a kéreheřet,
hogy maľ egy településképi bejelentési eljarást lefolytatása megtörtént, mivel en' irja ek| á
rendelet. Tehát ezt vizsgáIja a Bizoffság, hogy megvan-e a szfüséges főépítészi igazo|ts az
adott építményhez. A konkrét tigyben az ahe|yzet, hogy téliesített teľasznak indult_' azután a
végén egyszercsak pavilon lett belőle.

Soós Gyiirgy
Y á|aszadásra megadj a a szőt a Vrĺrosépít észeti lroda vezetőjének.

elmondafri
elott kěIl

asszon5rt megerősífue ő is pusztlín aľrnyit szeretne ezze| kapcsolatban
gl.őzetes eljáľlíst folytattak le, mivel a településképi eljĺíłást még ä f"lepĺtes;.š],-._]---

iíl'.:,ĺolytutni. Az óltetuk kiadott igazolĺís tarta|maza,lrogy a tulajdorrosĺlk

ĺĺkrír tlársasház ęsętén a lakóközĺisség, tu|ąjdonosi hoz'zájánńŕts nélkĺi| nęm
lehet. Azazil s aj át fe l e I ő s s ége, ha ho zzáj átulás nélkül v é gez bĺĺrrnit.

Soĺís Gyiirry
Sajnos anéIkül tefte. És még csak egy aprő színes, hogy a József kcjrut és a Rákóczi út saľkán

_ r!y]:g vicc - van egy viľágospavilon, amelyben jelenleg gyrost sütnek. Nem tudja, a
NEBIH meg egyéb illetékes szervek ehhez mit szólnak, melt ott azért szükség van
illemhelyiségre meg kézmosóra. Ő biztosan nem enne ott semmit, de nehogy valakinek
komoly baja legyen. Mivel nincs tobbhozzászőIás,a napiľendi ponĹot lezfuja.

A Vłírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót hataro zathgzata| nélkiil fudomásul
veszi.

lloł,
Onk

fl



Soĺís Gytĺľgy
Az üIés végć,n lehetősćg van kérdések fclĺćtclćlc.

xEpvlsnlol ľBl,vllÁcosÍľÁs xÉn'ns nr
(s zó sze r inĺ i I e ír ásb an1

Jakabfy Tamás
Ha maĺ Jőzseť kcjrút, itt a Jőzsef körút-József utca kereszteződésben, illetve JózseÍ koľút-
Krudy keresztez(5désné] elkezdtek fumi, valamilyen elektromos kábel fektetés. Szerintern ott
olyan szinten, hogy mondj'n, ,źÍják le a Nagykörutnak a járdáját, hogy ott szeľintem
kotelezni kellene, hogy nrondjuk, 1 méteľ lrelyett egy kicsit nagyobb gyalogutat tartsarrak.
Ugyhogy szeľetném kérni, hogy szál|junk oda ki, baÍ sainos ftĺvárosi terĹilet, de hátha szép
szőra hallgatnak' és biztosítjak a gyalogos közlekedést egy kicsit jobban, mint most.

Soós Gyiiľry
Még en' kiegészítve, eZ 37' a projekt, amikor a Mikszáth Kálmán tértő|hozzźlk ezt a 200 kV-os
vezetéket egészen, nem is fudom, a Német utcáig. Tehát u egy szép nagy beruházás lesz,
pontosabban elég sok problémát fog ezmég okozni.
A bizottsági ülést 73 Qra 36-kor beztrom, köszönöm a részvételt.

K. m. f. \r\/\/ |Vovis / *.s
Viiľiĺs Tamás

Bizottság aIelnöke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Vrłrosgazdálkodási és Pénzl-igyi
Bizottság 2017. miĺrcius 20-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

.tď

Szervezésiés Képviselői Iroda vezetőjei *-:K
.-o

h;'ŕ*:Łn-
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

A ieeyzőktinw melléklete:

- I. sz. melléklet / ą I B2/20I7. QII.20.) sz. VPB határozat melléklete

- 2. sz. melléklet / a I B4/20I7. QII.20.) sz. VPB hatórozat melléklete

- 3. sz. melléIĺIet ĺ név szerinti sząvazási lista

ff



l. sz. mcl|ék|ct
a 182/2017. 011.20.) .sz.

VP B határozaĺ mel lékleĺe

rĺĺy ĺzdTI FELHÍVÁS
Piaci áľusĺtóhely béľbeadásáról

A Józsefvárosi GazdáIkodási K<ĺzpont Zrt.. Új Te|eki téľi Piac és Teľmeloi Piacok szęrvęzeti
egysége (1086 Budapest, Te|eki tér l.), mint a Budapest VIII. kerü|ęt,35|23l|| he|yrajzi szźlm
alatt kialakított, a természetben a Budapest V|II. kerí.ilet, Teleki Lász|ő tér |' szám a|att található
Ú; ľel"tl téri Piac Íizemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) nyilvános pá|yázatot hiľdet azvi
Teleki téri Piac J3 jelű, 10 m2 alapterületű piaci üzlethelyiség béľleti jogának megszerzéséľe.

Pálvázat feltételei:

1. Minimálisbelépésidíj: minimum 500.000,- Ft + ÁFA, amelynek első részlete (30%) a

biľtokbavételkor, a fennmaradő 70% a bérleti szerződés megkötését követő hónaptóI kezdve
két éven keresztül, havi részletfizetéssel te|jesítendő , azza|, hogy három hónapot meghaladó

hátra|ék esetén egy ö'sszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem fizętętt összeg.

2. Az íiz|ethelyiségben folytatandó tevékenység és a bérleti díj összege:

Vegyeskeľeskedés iizletkiiľben szeľep|ő termékkiiľök, az alábbiak szeľint:

- hánarásipapíráru, vegyi áľu, műanyag áľu
- csomagolt éIelmiszęr
- pipere termékek, i||atszer, kozmetikum
- bizsu-ékszer
- bőráru, ľuhanemű, egyéb textiláru
- cipőjavítás, kulcsmásolás,névjegykáľtyakészítés
- állateledel és kisállat tartásához szükséges kiegészítő eszközök
- babatermék (csecsemő- és kisgyeľmek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,

babápolási cikk stb.)
- lábbeli- és bőráru
- audiovizuáiis termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
- telekommunikációscikk
- könyv
- spoľtszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, kerékpár és alkatrész, tartozék,

lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
- játekáru
- közérzettel kapcsolatos nem élelmiszeľ teľmék (vérnyomásméľő, hallókészülék, oľtopéd

cipő, mankó stb.)
- virág és keľtészeti cikk
- fotócikk
- optikai cikk
- hasmá|t cikk (használt könyv, ruhźvati cikk, sportszer, bútoľ, egyéb használtcikk,

ľégiség)

A béľIeti díj iisszege valamennyi teľmékktir esetében 2.500,- Ft/m2lhćl + ÁFA

A péůyźzat nyeľtese megszerzi a J3 je|zésu üzlethelyiség bérleti jogét a szeľződéskötés napjától

határozat|an időre. A bérleti szerzodést a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefráľosi
onkormányzat (a továbbiakban: Bérbeadó), mint Bérbeadó köti mega nyertes pá|yäzőva|.



3. Je|entkczési határidő, pá|yázat |eadási hatáľidejc:

f0|7. ápri|is 5. - l ó.00 óľa

Je|entkezés he|ye: Ú1 ľeleti téri Piac (l086 Budapest' Te|eki Lász|ő tér l.)

Je|entkezés módja: Aptiyázatzártborítékban adható be. Apá|yázatnye|vernagyar.

4, Apá|yźnat kötelező elemei:

a) Fo|ytatni kívánt kereskedelmi tevékenységi kör Ieírása;

b) A be|épési díj megfizetésének vá|lalásáľa szóló nyilatkozat (minimum 50.000 Ftĺm2 +

Ára.;

5. A pá|yázathoz köte|ezően csatolandó me|lékletek:

a) Érvényes váIlalkozői igazo|vány, gazdasági társaság esetén 30 napnáI nem ľégebbi

cégkivonat, amely igazo|ja, hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folyatására jogosult;

b) 30 napnál nem régebbi a|áírási címpéldány;

c) A pályázaton résńvevőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghata|mazást

közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a páiyázathoz
csatolni szükséges;

d) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági táľsaságnak, egyéni vállalkozónak nem ál|

fenn adó-, vám- és illętéktanozása.

6. A pá|yánő az aján|attételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pźiytzati
aján|atát. Azaján|attételi határidő |ejźrtźú követően a benýjtott ajánlatok nem módosíthatók.

Hiánypótlásľa a benylijtott páůyázatok bontását kiivetően egy alkalommal van lehetőség a
páůyázat lebonyolítá sát végző szervezet értesítése alapján.

A pá.Jyá.zat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb összegíí belépési díj' amely nem lehet
kevesebb, mint 500.000,- Ft a [PA.

Azon pźt|yázők, akik az vi Teleki téľi Piacon legalább két üzlethelyiség bérleti jogával

rendelkeznek és jelen pźiyázati felhívásra is jelentkeznek, a J3 jeliĺ üzlethelyiség béľleti jogźt az
általuk benyÚrjtott legjobb aján|at esetén is csak akkor nyerhetik el' ha a korábbi bérleményeik

közÍj| az egyik bérleti jogáról lemondanak.

Azonos e|birtúás esetén előný jelent, ha a VIII. keľtilętben regisztrált egyéni vźů|a|koző, vagy
székhellyel rendelkező gazdasźęi táľsaság nyújt be pźiyázatot. Ha ez a|apjőn is azonos |enne az
elbíľálás (tehát ha a pźiyázati aján|atokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és mindkét -

vagy tcĺbb - pá|yaző a VIII. keriiletben regisztrált egyéni vái|a|koző vagy székhellyel rendelkező

gazdasági társaság), akkor a nyeľtes pál'ytu(l az, aki időben koľábban nyújtotta be apá|yázatot.)

A nyertes visszalépése esętén a Bérbeadó a pźiyźnat soľon következő helyezettjéve| köti meg a

bérleti szerzódést.

Apźiyázatok bontĺására 2017. április 5-én, 16.00 órakoľ kerĺil sor - Ú3 leleki téľi Piac Irodájában

(1086 Budapest, Teleki I-ész'lő tér l.) Apźúyázat bontása nyilvános.

A nyertes pá|yázőt a Bérbeadő Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága döntését követően

postai úton, e-mailen, vagy telefonon értesítjük.



7. A nyeľtes pá|yázőva| Bérbeadó a bér|cti szcľződést a Bérbeadó Képvise|ő-testti|etónek
VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottsága e|őzetes hozzájáru|ása csctén köti mcg. A
béľ|eti szerződés főbb taľtalmi elemei:

a) be|épési díj e|so részlętének (30 %) megÍizetése a bér|eti szęrződés nregkötéséig, továbbá
a fennmaradő 70% részletekben tcjńénő megfizetése a szerződés megkotését kovető
hónaptól kezdve két éven belül;

b) 3 havi bérleti díjnak megfe|elő összegű óvadék fizetése;

c) bér|eti díjťlzetési köte|ezettség kezdete a szerződéskötés napjátóI;

d) határozat|an idejű bérleti jogviszony;

e) a Bérlő a havi bérleti díjat havonta eloľe, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni
Bérbeadó részére:

Íjzemeltetési díjat nem kel| ťlzetni, a bérleti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-testületének
404/f0|3. (XI.06.) szátmuhatźrozatélban foglaltaknak megfelelően csak a ténylegesen méft
fogyasztások és hasznźilat a|apján továbbszám|ázott elektromos áram, ivővíz,
ftĺtésszolgáltatás díját, valamint a piac üzemeltetéséből eľedő zöldhulladék-, szerves
eredetű hulladék-, kommunális hulladék Bérlő által leadott és az tizemeltető á|tal
n yi I vántaľtott men nyi sé g szá||ítás d íj át ke l l me gťlzetni;

a Bérlő a bér|eti szerződésben foglalt ktjtelezettségei vállalásáraközjegyzo e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az
egyoldalú kötelezęttségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés a|áírását kcivető 60
napon belül nem írja a|á, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséľől szóló jognyi|atkozatálhoz

való kötöttsége megsziĺnik.

Amennyiben a pźiyázat nyeľtese a béľleti szetzodést nem írja a|á az elbírálástót számított 30
napon bęlül (ogvesztő határido), ebben az esetben az Üzemeltető a soron k<jvetkező
legelőnyösebb ajánlatot tevővel jogosult a szerződést megkötni. A szerzodés megkötésére ebben
az esetben is vonatkozik a 30 napos haĺíľidő.

A pá|yázattal kapcsolatos további információ M Új Teleki téri Piac irodájában kérhető (t086
Budapest, Telęki Lász|ő tér 1.)

Je|en páiyőzati felhívás kifiiggesztésľe kerül a Polgáľmesteľi Hivatal hirdetőtábláján és az Új
Teleki téri Piacon erre a célra ľendszeresített hiľdetőtáblán, továbbá megielentetésre keľü| a
wwwjozscfvuľos.hu ós www.jgk.hu honlapon.

Budapest, f0|7. mźtrcius 2l '

Mach József
piacvezeto

Józsefuárosi GazdáIkod ási Kizpont Zrt.
Úi ľelel.ĺ téri Piac és Termelői Piacok

s)
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2. sz. mc||ék|ct
a I 84/201 7. (111.20.) ,sz.

VPB haĺórozaĺ nzellékĺeĺe

ame|y létrejott egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keriilct Józsefvárosi Önkoľmányzat (székhely; l082
Budapest, Baross u.63-67., képvise|i; dr. Kocsís Máté polgármester, adőszám:15.735]15-2-42,torzsszÁnl:
] 3 57 | 5, tovább iakban : Ónkormány zat)

másrészrő| a

Nokĺa Networlĺs Do|gozőiért Alapítvány (székhely:I092, Budapest, Közte|ek utca 6.), képviseli: Ujhe|yi
Regina kuratóriumi elnök, adószÍm:. |8339253-2-43, nyilvántarüási szłm:l l-0l-0001025, továbbiakban:
AIapítvány)
(továbbiakban e$ĺüttesen: Felek) ktjzött.
. l. A megállapodás tárgya és célja
Fe|ek megá|Iapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében az A|apítvány _ a Fe|ek kĺizoĺi együttműködés
céljaként, az onkormányzat egtetértésével _ a kerüIet polgárai számára is elérhető pľogramjain keresztĺil
ho,,ájátul Józsefułáľos gazdasági fejlődéséheą továbbá erősíti a tłłrsadalmi felelősségvállalást a kerÍiletben.

2. A megáIlapodás hatáIya
Jelen megá|lapodás a Felek áita|torténő a|áirźs napján Iép hatáIyba éshatÁĺozat|an időtartamra kötik.

3. .Áz Alapítvány vĺĺItalja, hogy
3,1. az onkormányzatközigazgatási terĺiletén élő ĺakosságtámogatźlsa céljából közhasznú tevékenységet

végez elsősorban
. az egészségmegőľzés-betegségmegelőzés, győgyítćl és egészségiiryi rehabilitációs

tevékenység;
. szociálistevékenység,családsegítés, időskoruakgondoásą
o neve|éS, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
o kulturrĺIis tevétenységek területén,

aktívan részt. vesz a kerület közeletében, progľamjait a kerüIet lakossága szÁmára is hozáféľhetővé
teszi,
előzetes egyeztetés alapjĺán, küIön megáIlapodősban meghatőtozott Íeltételekkel, segédkezik az
onkoľmĺínyzat fenntaľŁásában mrĺkĺĺdő intézmények épiileteinek konekciós munkálatainak
e|végmsében (pl.: csoportszobák kifestése' kertrendezés, kerítésfestés, dekoráoió, udvari játékok
|efestése) hoz.zátjáru|va eun,l a keriilet össd<épének javítźsźůlo1 az itt lakók
közerzstének javításához.

4. Áz Onkormányzatvállalja, hogy
4.1. Iehetőségeihez mérten - péĺlzagyi kötelezettségvállalás nélktil - segítséget nýjt az Alapítvany
tevékenységéhez
4.2. tźmogatjąhogĺ azAlapítvrány aktívan részt veryen a keľiilet közc|etébęn

5. Kapcsolattartĺás

Feĺek rögzítit hogy folyamatosan tźtjékoztatjak esŕmást a jelen megállapodás alapján te|iesítendő
feladatokľól és megszerezľl ető tapaszta|atokľóI.

Kapcsolatfarľásľa k{ielölt személyek:
onkoľmányzat részérő|:

dr. Maracskó Brigitta
- telefon: 459-2194
- e-mail: maracskob@jozsefuaros.hu

AIap ítvány rész.érő|z
Uihelvi Resina

- tejefon:a-
- e-mail:regina.ujhelyi@nokia.com

3.2.

3.3.



6. A megállapodás megsziinteĺése
JeIen megállapodást bármelyik FéI jogosult a másik Fé||lęz jntézeÍÍ. írásbeli nyilatkozatta|, annak

kéz|.lęzvétę|étől szálnított 30 napos határídővel - illdokolás nélkÜl - fe|mondani.

"]. Egyébrende|kezések
7,1. Felek között jelen megáI|apodás térítésmentesen jön létre.

7.2. Jclell rncgállapĺ;dásball llelll s;aal-lályvzott, a megállapodás teljcsítósc sorón csetlegesen folmerĹi|ő

vitás kérdéseket a felek egymással egyeztetik, és erre vonatkozóan a megá|lapodást kcizös

megegyezéssęl írásban módosítj ák.
7.3' Felek megát|apodnat hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári

Töľvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkoző egyéb jogszabályok ręndelkezései

iranyadóak.
7.4. Felek a je|en megállapodásbóĺ eľedő vitás kérdésęket elsősorban békés módon, kozös egyeztetéssel

kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetén foľdu|nak az álta|ános szabályok szerint
hataskönel és i I letékes séggel rende|k ező bír ísźryhoz.

7 '5. Felek jelen nregállapodást elolvasták' értelmcztók ós mint akaľatukkal mindonbęn megegyezót, 5

erymással egező példányban j óvaharyólag irták a|á.

Budapest, 20l7. március

dr' Kocsis Máté Ujhelyi Regína
polgármester Kuratóriumi ęlnök

Budapest Fővá.ros V[II. kerÍilet Józsefuárosi Nokia Netwoľks Dolgozóĺért Alapítvány
onkoľmányzat Alapítvány
Onkormánvzat

Fedezete: Dáfum: Budapest, 20l7.
PénzÍiryi leg e||eryegy zsm :

Płĺľis Gyuláné
sazdasásivezstő

Jogi szempontból el|eąje g5zem:
Danada-Rimĺán Edína
jesyz'ć,
nevében és megbízasából

dľ. Mészár Erika
a|jegyzÍ5



3. sz. mel|ék|et

9zavazás eredménye

ldeje: 2017. március 20. 13:01
Típusa: Nyí|t
Hatáľozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 13 100.00 86.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í3 í00.00 86.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 13.33
Osszesen í5 100.00

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Pintér Attila
Soos Gyorgy
Voros Tamás
Györgyi lda Anna
iszi Éva

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. március 20. 13:01
Tĺpusa' Nyí|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Táľgya: í. blokk

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

13 100.00 86.67
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 í 00.00 86'67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 13.33

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judĺt
Guzs Gyula
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zoltán
Pálovics Lász|ó
Pintér Attila
Soós György
Vöros Tamás
GyÖrgyĺ |da Anna
Ószi Éva

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

Frakcio



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. március 20' 13:02
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javas|at az Uj Teleki téri Piac területéhez tartoző,
állandó piaci árusítóhe|y bérbeadásáro| szó|ó pá|yázati felhívás eredményének
megá||apítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

13 100.00 86.67
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott í3 í00.00 86.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 13'33

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zoltán
Pálovics Lász|ó
Pintér Atti|a
Soos György
Vöros Tamás
ývöro,vi |da Anna
Oszi Eva

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. március 20. 13:08
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.2. pontja: Javas|at az Úi Teteki téri Piac J3 jelű
üzlethelyiség ének pá|y ázat útj á n történő haszn os ít ására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 13 100.00 86.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 í00.00 86'67
Nem szavazott 0 0.00
]-ávo| 2 13.33
osszesen ĺ5 í00.00

Név
Borsos Gábor
Dudás ĺstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Attila
Soós György
VörÓs Tamás
Györgyi Ida Anna
oszi Éva

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

Frakció

4



Szavazás eredménye

|deje: 2017. március 20. 13:09
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Táľgya: Napirend 2.3. pontja: Zenubia Ke|eti Élelmiszer Kft. bérbevételi kéretme a
Budapest Vll|. kerület, Baross utca 125. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú,
nem |akás cé|jára szolgáló he|yiség bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

7 53.84 46.67
3 23.08 20.00

Tartózkodik 3 23'08 20.00
Szavazott 13 100.00 86.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 13.33

Név
Borsos Gábor
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pintér Attila
Gondos Judít
Pálovics Lászlo
Vörös Tamás
Dudás |stvánné
Guzs Gyula
Soos György
Györgyi lda Anna
Oszt Eva

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.
Tart.

Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. március 20. 13:09
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.í. pontja: Javaslat együttműködési megál|apodás
megkötésére a NOK|A Networks Do|gozóiért A|apítvánnyal

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13 100.00
0 0.00
0 0.00

86.67
0.00
0.00

Szavazott 13 í00.00 86.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 13.33
Osszesen 15 100.00

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pálovics Lász|o
Pintér Attila
Soós György
Vörös Tamás
Györgyi lda Anna
Öszi Éva

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

Frakció
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