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Soós Gyiirgy
Koszĺinti a megjelenteket a Bizottság 2017. évi 1. rendkívüli ülésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság 10 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot a kiemelt módosításokkal,
mĄd szavazásra bocsátj a az alábbiak szerint:

Napiľend

1. Beszerzések
(ír ás b e Ii elő terj e s zt é s)

1. Javaslat az ,,Eurőpa Belvárosa Program II. _ Nyomdai szolgáltatás beszerzése,, tárgyi:,

be s zerzé s i elj árás ere dményének me gá1l apitásár a
Előterjesztő.. Annus Viktor - a Rév8 Zľt. vezérigazgatója

2. G azdá|kodás i Ügyosztá ly
(íĺ, ás b el i e ĺőt erj e szt ĺź s)

1 . Javaslat köztertilet-hasznáIati kérelmek elbíráIásfu a

Előteľjesztő: dr. Galalnbos Eszter - ügyosztályvezető
2, Tulajdonosihozzájárulás Buđapest VIII. kerÍ'ilet, Diószegi Sámuel utca 38-40. sztĺm

alatti ingatlan villamos ener gia e||átásához
Előterjesztő,. dr. Gaĺambos Eszter - ĺ)glosztáIyvezető

3. Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pál utcában 0,4 kV-os kábel
htt|őzat részl ege s rekonstruk ciőj ához
Előterjesztő.. dr' Galambos Eszteľ - ügyosztdlyvezető

4. Javaslat az IRINGBER Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli

megváltással torténő telj esítésére
Előterjesztő.. dr. Galambos Eszteľ - üglosztáĺyvezető

5. Javaslat a Józsefváľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. f0I6. évi éves jelentés

elfogadásáľa
Előterjesztő: Kovács Barbara - a Józsefváros Közösségeiĺźrt Nonprofit Zrt.

igazgatósági elnöke

3. Jĺízsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(ír ásb eĺi el őterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII' keľĹilet, Somogyi Béla u.24. szźlĺrl a|atti Íiľes' cĺnkormányzati
tulajdonú, nem lakás cé|jara szolgźiő helyiség béľbeadására érkezett bérbevételi
kérelem e|bittiźsfua
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vaglongazdálkodási igazgató

2. oszl NAPSUGÁR Idősgondozó Kozhaszĺu Alapítvány bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. kertilet, Vajđa Péter utca 9. szźlm alatti iires, ĺlnkoľmĺĺnyzati tulajdonú,
nem lakás céIj źx a szo l gáló helyisé g bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdálkodási igazgató

3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadźsára
Előterjesztő.. Bozsik Istvĺin Péter - ýagyongazdalkodási igazgató
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4. 

- 

adőszźtmmal ľendelkező magánszemély,
magźnszemély, valamint a Bodleľ Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
Német utca2I. szám alatti üres, cinkormźnyzaÍi tulajdonú, nem lakás céIjára
helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő.. Bozsik Istyán Péter - vagyongazdálkodósi igazgató

5. A lľr.4:}ZA Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII.
keľület, Gutenberg tér 2. szám a|atti' önkormiínyzati tu|ajđonú, nem lakás céljára
szolgáIő hel yi sé g vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagyongazdáIkodási igazgató

6. SUKIFOOD Kft. és az ARTISAN 2011 Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerület, Práter u. 59. szám a|attí üres, önkormtlnyzati tulajdonú, nem lakás cé|1áta

szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
ElőteĘesztő: Bozsik Isĺvón Péteľ - vagyon4azdálkoddsi igazgató

7.1- magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet,
Vaj dahuny ad u. f3 . szélm a|atti tires, önkorm ányzati tulaj donú garázs helyiségre
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azdáĺkodási igazgató

s (-nagánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII' kerület, Bíró Lajos
u. 30-32. szám a|atti üres, önkormányzati tulajďonú, nem lakás céljára szo|gá|ó

helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azdáĺkodási igazgató

9.lDbérlőésDFényesAnnaegyéniváIIaIkozőbéľletijog
źńruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 34.
szám a|atti önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
Előterjesztő: Bozsik Isĺván Péter - vagyongazdáĺkoddsi igazgató

10. A Hungarian Intertourist Souvenir Kft. bérbeszámitási kérelme a Budapest VIII.
kerület, Rozgonyi u. 2-6. szám a|aÍti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjára

szo|gáIő helyiség vonatkozásában
Előteriesztő.. Bozsik István Péter - ý agy o ngaz dál ko dás i i gaz gat ó

ámítási kérelme a Budapest VIII.
6. szám a|atli tulajdonú, nem lakás céIjźlra

vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozs,ik István Péter - vagyongazddtkodási igazgató

12.ABudapestVIII.kerület,Jőzsefkĺt. 18.(BacsóBélautcafelĺĺlibejárat)száma|atti
üres, cinkormźnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jźlra szo|gáIő helyiség bérbeadására

érkezett három kérelem Ĺigye
Előterjesztő: Bozsik Istyán Péter - vagyongazdĺźlkodási igazgató

13. Botos Zsuzsanrĺa egyéni vál.Lalkoző bérbęszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület,
Diószegi Sámuel u. 10/B. alatti onkotmttnyzati tulajdonú, nem lakás céIjára szolgáló
helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vaglongazdálkodási igazgató

!4. Zárt iilés keretében 4.10. napirendként keriil megtdrgyaldsra!
15. A Metallorg Bt. peren kívtili egyezségi ajźn|ata a Budapest VIII. kertilet, Dankó u' 22.

szźľrla|attíhelyiséggelösszefü ggőtartozásvonatkozásábaĺ
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdálkodási igazgató

1 6. Javas lat kźúyűkźmal kapcsolato s kĺĺľtéľítési i gény e|birźiásźr a
Előterjesztő.' Acs Péter - városüzemeltetési igazgató

17.Javas|atkátyil\ánalkapcsolatoskríľtéľítésiigény e|bírźtlásźra ]

Előterjesztő: Acs Péter - városüzemeltet,ási igazgató

kerület,
szoLgtiő

kerület, Baross u.

szo1gáló helyiség



18. A Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zártkoruen Műkodo Részvénytársaság által
2016. évben a kozszolgáltatási szerződés keretében elvégzett beruházásolďfelújítások
elszámolása, térítés nélküli átadása
ElőteĘesztő. Láng Gáborné - gazdasági vezető

4. Zárt iilés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ds b eI i e lőterj e szt é s)

onkormánvzat polgármesterének 2600-ftf0t7.t.

megtérítésének elutasítása ügyében (HELYSZINI KIOSZTAS)
Eĺőterjeszĺő.. dr, Kovács Gabriella - aljegyző

f. Javaslat az ,,Itodatechnikai berendezések bérlése, teljes körű karbantartása és az
ezel<hez kapcsolódó szoftveľ béľlése'' tárgyú kozbeszerzési eljárásban ktjzbenső
dontés meghozatalára
Előterjeszĺő.. dľ, Balla Katalill - a Jegyzői Kabinet vezeĺője

3. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 216120Í7. (Iv.l0.) szétmu

határ o zatának mó do s ít ás áľa
Eĺőterjesztő: dr. Galambos Eszteľ - a GazdáIkodási Ügyosztály vezetője

4, Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Salgótarjani u.-l szám a|atti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő.. dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Fellebbezés Délegyháza Község onkormányzat polgármesterének z600łlf0I7.
ügyiratszámú határozata ellen, néhai-koztemetési koltség

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület' Diószegi Sámuel
alatti lakás páIytlzaton kívüli minőségi lakáscseľéjére
cisszegének csökkentéséľe

6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel utca
alatti lakás pá,Iyázaton kíviili minoségi lakáscseľéjére és

összesének csökkentésére

szam
és a forsalmi érték kĹilönbözet

Előterjesztő: Bozsik Isĺyán Péter
v agl o ngaz dól ko dás i i gaz gat ój a

a Józsefłárosi Gązdálkodási Központ Zrt.

szam
a forgalmi érték különbözet

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - a Józsefvárosi Gazdóĺkodási Kozpont Zrt.

v ag/ o ng aZ dál ko dás i i gaz gat ój a
Javaslat a Budapest VIil. kerĺilet, Tomő u.(- szám a|atti lakás
pá|yázaton kíviili minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték külĺĺnbözet cĺsszegének

csökkentésére
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

v ag/ongaz dáĺ ko dás i i gaz gat ój a
Javaslat a Budapest VIII. kenilet, Magdolna u'IlIIl szám a|atti béľlemény
cser eszet zodé s ének j óv tlhagy ásáĺ a
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefiárosi Gazdĺźlkndási Kozpont Zľt.

v aglo ngaz dál ko dás i i gaz gat ój a
9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és ęladási ajźn|atjóvahagyása eseti döntés

a|apjźn- Budapest VIII. kerület, Kun utca
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

v agl o n4az dál ko dás i i gaz gat ój a
10. Javaslat az,,LNR-E/2017. típusú'' bórlakas páIyazat eredményének megállapítrísara

E\őterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefvárost GazdáIkodási Kozpont Zrt.

v ag/ ongaz dóI ko dás i i gaz gatój a

8.



Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

27 9 |2017 . (IV.26.) sz. Város gazdáIkodás i és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság az a|abbí napirendet fogadja el:

Napirend

1. Beszerzések
(ír ás b eI i e ĺő te rj e s zté s)

1. Javaslat az ,,Eurőpa Belváľosa Program II. - Nyomdai szo|gá|tatás beszerzése,, tárgyu
b ę szer zé si elj árá s e re dmé nyé n ek me gál l ap ításár a
Előterjesztő., Annus Viktoľ - a Rév? Zrĺ. vezéľigazgatója

2. G azdá|ko d ás i Ügyo sztály
(ír ás b e li e lő terj e s ztés)

1 . Javaslat közterület-haszĺá|ati kérelmek elbíráIásár a
Előterjesztő.. dr. Galambos Eszĺer - ügyosżtóĺyvezető

2. Tulajdonosi bozzájárulás Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám
al atti ingatlan villamosenergia el|źtásához
Előĺerjesztő.. dľ. Galambos Eszter - üg,,osztáĺyvezető

3. Tulajdonosihozzźtjáltulás Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utcában 0'4 kV-os kábel
hál'ő zat ré szleges rekonstľuk ciőj áho z
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üg,losztályvezető

4. Javaslat aZ IRINGBER Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbe|i
megváltással történő telj esítésére
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

5. Javaslat a Józsefuáros Közösségeiért Nonproťrt ZÍt. 2016. évi éves jelentés
elfogadására
Előterjesztő.. Kovács Barbara - a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zľt'
igazgatósági elnĺjke

3. Jĺózsefvárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u.24. szźtma|attttires, önkoľmtnyzati
tulajdonú, nem lakás cé|jára szol'gźt|ő helyiség bérbeadásźlra érkezętt bérbevételi
kéľelem elbírźl|ásźna
Előterjesztő.' Bozsik István Péter - vąg)/on4azdáIkodási igazgató

2. osZI NAPSUGAR Idősgondozó Közhasznú Alapítvĺíny bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. kerĺilet, Vajda Péter utca 9. szám alatti üres, ĺĺnkoľmĺínyzatitu|ajdonu,
nem lakás cé|jźlra szo|gá|ő helyiség béľbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató



6.

-

3. Javaslat gépkocsi-beálló béľbeađźsára
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azdólkodási igazgató

4. 

- 

ađőszámma| rendelkező magánszemély, T

5.

magánszemély, valamint a Bodler Bt. bérbęvételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Német utca2I. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szo|gáIő
tlelyiség vonaĹkozásábaĺl
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdáIkodási igazgató
A MJZA' Kft. béľlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII.
kerĹilet, Gutenberg tér 2. szám a|atli, onkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató
SUKIFOOD Kft. és az ARTISAN 2011 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerület, Práter u. 59. szám a\atti tiľes, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjára
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdáIkodási igazgaĺó
(EmagánszeméIybérbevételikéľe1meaBudapestVIil.kerület,
Vajdahunyadu.23. szám a|aÍti üres, önkoľmányzaÍl tulajdonú garázs helyiségre
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vlgyongazdálkodási igazgató

8.|EmagánszemélybérbevétęlikérelmeaBudapestVIII.kerület,BíróLajos
u. 30-32. szám aIatti üľes, onkoľmányzati fi|ajdonú, nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő.. Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

bérlo és(lD Fényes Anna egyéni vźil|a|koző bérleti
átrubázásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u.

szám alatti önkormányzatitulajđonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
Eĺőterjesztő: Bozsik Isĺván Pĺźteľ - vagyongazdáĺkodási igazgató

10. A Hungaľian Inteľtourist Souvenir Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII.
kerĹilet, Rozgonyi u. 2-6. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vagyon4azdáĺkodási igazgató

rbęszámítási kérelme a Budapest V'III. kerület, Baross u.

szo|gá|ó helyiség86. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
vonatkozásában
Eĺőterjeszĺő.' Bozsik Isĺvón Péter - vagyongązdálkodási igazgató

12. A Budapest VIII. keĺület, Jőzsef krt. 18. (Bacsó Béla utca felőli bejáľat) szttma|atti
ĺires, önkormtlnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadására
érkezett háľom kérelem ügye
Előteľjesztő., Bozsik Istvón Péter - vagyongazddlkodási igazgató

13. Botos Zsuzsanna egyéni vźila|koző bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kertilet,
Diószegi Sámuel u. 10/B. alatti önkormtnyzati tulajdonú, nem lakás céI1áta szolgáló
helyiség vonatkozásában
Előterjesztő., Bozsik Istyán Péteľ - ýagyongązdáIkodási igazgató

14. A Metallorg Bt. peľen kíVíili egyezségi ajźnlata a Budapest VIII. kerület, Dankó l.22.
szám a|atti he l yi s é g ge l ö s s ze fü g g ő tartozás vonatko zás áb an
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag1longazdálkodási igazgató

1 5 . Javaslat káty il<árr al kap c s o lato s kártéľíté si i gény elbít áIźs źr a
Előterjesztő: Acs Płźter - városüzemeltetési igazgató

16. Javaslat kátyukáffal kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
Előterjesztő.. Acs Péter - városüzemeltetési igazgató

jog
.Á
.)+.
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17. A Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zártkorűen Műkodo Részvénytáľsaság által
2016. évben akozszo|gá|tatási szerződés keľetében e|végzett beruházásolďfelújítások
elszámolása, térítés nélktili tĺađása
Előteľjesztő: Láng Gáborné - gazdasági vezető

4. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések
(íl"ásbeli előterj esztés)

l. Fellebbezés Délegyhaza Község onkormányzat polgármesterének 2600-212017 .

tigyiratszámú hatáĺozata ellen, néhai 

- 

köztemetési költség
megtérítésének elutasítása ügyében (HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: dr. Kovacs Gabriella - aljeglző

2. Javaslat az ,,Irodatechnikai beręndezések bérlése, teljes kcĺrű karbantartása és az
ezel<hez kapcsolódó szoftver bérlése'' targyil kozbęszerzési eljárásban közbenső
dontés megbozata|ára
Eĺőterjesztő.. dľ. Balla Katalin - a Jegyzői Kabinet vezetője

3. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 276120|7. (IV.10.) szźtmu
hatát o zatának mó do s í tás ára
Előterjesztő: dľ. GąIarubos Eszter - a Gazdáĺkodósi Üglosztáĺy vezetője

4.JavaslataBudapestVIII.kerület,Salgótarjániu.Ezźlma|attiingat1arľa
vonatkozó elővásárlási jogľól való lemondásľa
Előterjesztő: dľ. Galambos Eszter - ą Gazdálkodási Üglosztály vezetője

5. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel utca
alatti lakás pźůyázaton kívĺili minőségi lakáscseréjéľe és a forgalmi érték kĹilönbozet
összegének csökkentésére
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - a Józsefvarosi Gazdálkodási KÔzpont Zrt,
v a gyo n4az dĺźl ko dá s i i gaz gatój a

6. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sámuel utcae szám
alatti lakás pźiyázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbozet
összegének csökkentéséľe
Eĺőteľjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodĺźsi
v a gyo ngazdól ko dás i i gaz gat ój a

7. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Tömő u.
pá|yázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték kültinbözet összegének
csĺjkkentésére
ElőteĘesztő: Bozsik István P,źter - a Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v ą g/o ngazdáI ko dá s i i gaz gat ój a

8.JavaslataBudapestVIII.keriilet,Magdolnau.-lszáma|attibérlemény
csereszerződésének j óv áhagy ź.sár a
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefiárosi Gazdálladási Központ Zrt.
v a g,,o ngazdĺźlko dás i i gazgat ój a

9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte1rźÍ és eladási aján|atjóváhagyása eseti dĺĺntés
a|apjźn- Budapest VIII. kerĹilet, Kun utca
Előterjesztő: Bozstk István Péter - a Józsefvárosi Gazdálkoddsi Kĺ)zpont Zrt.
v a g,,o ngazdál ko dós i i gaz gat ój a

10. Javaslat az ,,LNR-E12017. típusti'' bérlakás páIyazat eredményének megállapítźsfua .

Előterjesztő: Bozsik Istyán Péter - vagyongązđálkodási igazgató

Kozpont Zrt.

m alatti lakás



1. Beszeľzések
(íl"asbeIi eĺőterj esztés)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat az ,,Európa Belvárosa Pľogram II. Nyomdai
szo|gá|tatás b eszeľzés e,' tár gyű b eszeľzési elj á rás ered ményének megállap ítás ára
Előterjesztő: Annus Viktor - a RévB Zrt. vezérigazgatója

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Meglátása szerint rendbęn van a beszerzési eljárás. Egy kéľdése van' minekután
nyomdaipamal kapcsolatban van némi tapaszta|ata, mégpedig, hogy a minőségi kontroll
garanciája benne van-e a kiírásban, ugyanis azt nem olvasta el ľészlętesen. Erti, hogy ána
mennek, meg a leghatékonyabb költségfelhaszná|ásra és a legnagyobb pé|dtnyszámú fogja
nyerni, de tudják-e garantá|ni, hogy a nyomdai termékek minősége nem megy ennek a
rovására?

Soós Gyiirgy
Yá|aszadásra megadja a szőt az előterjeszt.őnek'

Annus Viktoľ
Azt gondolja, igen. Az ajtlnlattéte|i felhívás f. pontjában teljes rész|etezettséggel
megfogalmaztak minden olyan kľitériumot - papírminőség, flizés -, ami a kiadványhoz
szükséges, úgyhogy teljesen egyértelmű maga a formátum tekintetében.

Soós Gyłirgy
Egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |eztlrja' Szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

I. az ,,Európa Belvárosa Progľam II' Nyomdai szoIgá|tatás beszerzése'' tárgyll,
kozbeszerzési éĺtékhatáľt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is 26.

2. a beszerzési eljáľásban érvényes és legmagasabb ďarubszám'(l aján|atot a CREW
Nyomdaipari Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Eötvös u. 9lA ép.20.) tett, ezért a Kft. a
nyertes aján|attevő.

Elfogadott ajanlat: 7 51l đb

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . ápril'is 26.

3. ahatfuozatŻ. pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt a megrendelés aláírźsétra..

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariđő: 2017 . máius 3.



Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 9 igen' 0 nem, 1 tar1ózkodás szavazatta| aBizottság az alábbi hatfuozatot
elfogadta:

280 ĺ20 17 . (Iv. 26. ) sz. Vá ros g azdź.Jko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. az ,,Európa Belvárosa Pľogľam II. Nyomdai szolgáItatás beszerzése'' tárgyu,
kozbeszeruési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. áprllis 26.

2' a beszerzési eljárásban érvényes és legmagasabb daľabszámú ajánlatot a CREW
Nyomdaipari Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Eötvös u.9lA ép.20.) tett, ezért a Kft. a
nyertes ajánlattevő.

Elfogadott ajźln|at:7 5I| db

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. áprťris 26.

3. ahatározat2. pontjaa|apján felkéri a polgármestert a megrendelés a|źirásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. máius 3.

2. G azd,áIkodási Ügyosztály
(ír ás b e l i e ĺő t elj esz tés)

Soĺís György
Külĺjn tárgyaIásta tesz javaslatot a 2.L. és f.3. napirendi pontok tekintetében. Egyéb külön
tár gy a|ásr aj avaslatokat kéľ.

Komássy Ákos
A napirend 2.4. és2,5. poĺtjait kéľi külön tárgya|ni.

Soós Gyiirry
Ez esetben külön tźtrgya|ja aBizottsága 2. blokk napirendi pontjait.

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľület.hasznáIati kérelmek elbírálására
Előterjesztő: dr. Galąmbos Eszter - ügyosztályvezető 

]

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Vörĺjs Tamás képviselőnek.
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Vtiriis Tamás
Módosító javaslata lenne. Nem sorolnáťe|, az ĺisszes olyan tęrasz engedélý éľinti, ami ez év
szeptember 30-án túli időpontľa nyúlik. Ezek esetében kéri, hogy 2017. szeptembeľ 30. legyen
az engedéIy hatáľideje. Ertelemszetuen az enné| rövidebb időre kért engedélyek határidejét
nem kell acldig kitolni.

Soĺós Gyiirgy
Megkérdezi az e|óterjesztőt, befogadja-e az elhangzott módosítást. A vá|asz: igen. További
kérdés, hozzászőIás nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatźĺrozatí
javaslatokat:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy kĺjzterület-hisznáIatí
hozzájárulást ad - havonta toľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-használó, kérelmezo: Somogyi É-tľend Kft.
(1088 Budapest, József krt. 9.)

A kozterület-haszná|at ideje: 2017. április 26. -2017. szeptember 30.
Kozterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 8. szám

előtti közterület
Kcizterület -hasznáIat nagysága: 30 m2 (2 db 15 m2 alapteľületű parkolóhely)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápń|ís 26.

A Yétrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy kcizterület-haszná|ati
hozzájáĺu|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbiak szerint:

Kozterület-használó. kérelmező: Red Loft Invest Kft.
(székhely: I2|2 Buđapest, Tiborc u.22.)

A köztertilet-használat ideje: f0I7. április 26. _2017. máj:us26.
Közterület-haszná|at céIja: építési munkaterület (építési felvonulási terület)
Kĺjztęrület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Salétrom u.2. szám e\őtti

kozterületen
Kozterület -használatnagysága: 4 m2

Felęlős: polgármester
Határidő: 2017 . április 26.

A Yźrosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-használIati
hozzájáru|źlst ad - előre egy osszegben történő teljes díjf,rzetéssel _ az alábbiak szeľint:
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Közterület-használó' kéľelnrezo: Red Loft Invest Kft.
(székhely: |fIL Budapest, Tiboľc u. f2.)

A közterület-használat ideje: 2017 . április 26. - 20L7 . május 26.
Köztertilet-használat célja: építési munkaterület (homlokzat javitás)
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Nap u. 10. szám előtti

ktjzĹoriilgtgn
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 4 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . április 26.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozzájáru|ást ad - előre egy <isszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Közterület-használó. kérelmezo: Sami Info Tľade Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 85.)

A közterület-hasznéiat ideje: 2017 . április f6. - 2017 . szeptember 30.
Közterület-hasznáIat céĘa: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Kľúdy u. 4. szám előtti

köztertileten
Közterület-haszná|atnagysága: 3 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . ápri|is 26.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja 67612016. (YI.f7 .) szźtmuhatározatát.

Felelős: polgármester
Határido: 20|7 . ápri|is 26.

2. kozterulet-használatihozzźtjárulást ad - előre egy ĺĺsszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Kdztertilet-hasznáIő.kére|mező: WINE & DINE Kft.
(székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u,62.)

A közterülethaszná|at ideje: 20|7. április 26. _2017. szeptembeľ 30.
KtizterĹilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó tetasz

3 db napernyő
Köztenilet-baszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 2I.

szám előtti kĺjzterületen
Kĺjzteriilet-hasznźiatnagysága: 23 + 28 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . áptĹIis 26.
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3. a WINE & DINE Kft. vendéglátó terasz klhe|yezése céljából igénybe vett kcizterület-
hasznáIat điját f01r]. április 15. - 2017. április 25. napja közötti időszakľa vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 26.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l. kozterület-használatihozzájárulást ad - elore egy összegben toĺténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-hasznáIó. kéľelmezo: Csőkesor Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Coľvin Sétány i/d.)

A közterület-hasznáIat ideje: 2017. április f6. -2017. szeptembeľ 18.
Közterület-hasznáIat cé\a: megállító tábla
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület' Futó utca (3631411|

hľsz^.) járdán
Közterület-haszĺá|atnagysźrya: I m"

Felęlős: polgármester
Határido: 2017 . źryń|is 26.

2. a Csőkesor Kft. megállító tábla kilrelyezése céIjából igénybe vett kĺjzterület-használat díját
április L8, - 20L7 . április 25. napja kozötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . ápr|Iis 26.

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznźl|ati
hozzźĄáru|ttst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Kcjzterület-hasznáIő, kérelmezo: Party lce Hungary Kft.
(székhely: 1 1 l7 Budapest, Hunyadi J. u. 4.)

A k<jzterület-használat ideje: 2017 . május 02. _ 2017 .június 02.
Kĺjzteľiilet-hasznźt|atcé|ja: reklám zász|ő
KozterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Futó u. 34-36. szám előtti

já,đ!^
Ktjzterĺilet-hasznźiatnagysága: L m"

Felęlős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . ápríIis 26.
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozzájźtrulást ad _ elore egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő,kérelmező: Budapest VIII. keľület, Népszínhán utca 2f.
szám alatti Táľsasház
(szélĺhely : 1 0 8 1 Budapcst, Népszí nház utca f2.)

A kĺjztertilet-használat ideje: 2017. május 02. -2017. október 31.
Kozterület-hasznźiat céIja: építési munkateľület (állvány elhelyezése)
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerÍilet, Népszínházutca22. e|őtti

közterületen
Koztertilet-haszná|atnagysága: |5 m2

Felelos: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|ts f6.

A Yárosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájátulást ad - negyedéves díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő,kére|mező: Jezsek Lajos egyéni vállalkozĺó
(1 08 1 Budapest, Népszínház utca 53.)

A közterülęt-haszná|at ideje: 20|7. május 05. -f0I1. szeptember 30.
Kcjzteľtilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 53. szám

előtti kozterületen
Közterü1et-haszná|atnagysága: 8 m2

Felelős: polgármester
Hatźriđó : 20 |7 . áprľris 26.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad ktjzterĹĺlet-haszná|atl
ho zzáj áru|ást az alábbiak szerint :

Közterület-hasznáIő, kérelmezo: Rauf és Táľsa Bt.
(1084 Budapest, Mátyás tér 17.)

A kérelemben foglalt közterület-
hasznáIat ideje: 2017 . ápľilis 04. _ 20|7 , október 31.
Kciztertilet-hasznáIat cél'1a: vendéglátó tetasz
Köztertilet-hasznáIat helye: Budapest VIII. keľĹilet, Mátyás tér 17. szám e\őtti

közterületen
K<izterĹilet-használatnagysága: 18 m2

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2017 . ápri|is 26.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dorrt, hogy neru ad közterület-haszná|ati
hozzźtjźtrulást az alábbiak szerint :

Kozterület.hasznźiő,kérelmező: Heti Betevő Egyesiilet
(6900 Makó, Szent István tér 31.)

A kérelemben foslalt közterület-
használat ideje: 2017 . május 1.

Közteľület-használat célja: Majális
KĺjzterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc tér

közterü1eten
Közterĺilet-haszná|atnagysága: 600 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . ápľilis 26.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nenl ad közteľĹilet-haszná|ati
hozztť1 áruIást az a|ábbiak s zeľint :

Koztert.ilet-hasznáIő, kérelmezo: Gólyafa Kft.
(1086 Budapest, Dankó utca 36.)

A kéľelemben foglalt közteľület-
haszná|at ideje: 2017. május 1.

KözteľĹilet-haszná|at céĽ1a: Majális - vendéglátás
KozterĹilet.haszntiat helye: Budapest VIII. keľĹilet, Molnár Ferenc tér

közteľületen
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 50 m2

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017 . tlprĹ|is 26'

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad kĺjzterület-hasznáIati
hozzáj árulźst az alább i ak szerint :

Kcjzterti1et-hasznáIő,kére|mező: Budapest VIII. keľiilet, Népszinhán utca 27.
szám alatti Gauer Társasház
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínhaz u. 27 .)

Aköztenilet-hasznáLatideje: 2017.május 0|._20|7.június 15.

Kcizteriilet-hasznźiat célja: építési munkateriilet (állvány és védőtető)
Kĺjzterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület' Népszínhaz v 27.) előtti

járdźln . .
KözterĹilet-haszná|at ĺagysága: 60 m" (2I m" á|Ivźtĺy és 39 m'védőtető)

Fclclős: polgármcstcr
Hataridő : 2017 . źryrilis 26.
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A kcjzterĹilet-használat idej e:

Közteľület-használat célj a:

Kö ztertil et -hasznáLat he l ye :

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy módosítja a f60l20|7. (IV.l0.)
számú hatátozatát az a|ábbiak szerint:

Kĺjztertilet-használó. kérelmező: Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)
2017 . május 24. _ 2017 . május 29.
Corvin Szezonnyitó S örfesztivál
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Futó u. -
Nagy Templom u. kĺjzĺjtt elhelyezkedő
kozterületen

Közteľület-haszná|at nagysága: 275 m.
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 . április 26.

egy osszegben

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<jnt, hogy kĺjzteľület-basználati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-hasznáIó, kérelmező: ELTE Trefort Ágoston GyakoľIó
Gimnázium
(székhely: 1213 Budapest, Trefort utca 8.)

A közterület-haszná|at ideje: 2017. május 04, _2017. május 05.
Kozteľület-haszná|at cé|ja: rakodási terülęt
KcĺzterÍilet-hasznáLat helye: Budapest VIII. kerület, Trefort utca 8.
K<jzteriilet-haszná|at nagysága: 1 db parkolóhely

Felelős: polgármester
Határidő : 2017 . áprí|ís 26.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . kĺĺzterület-használati hozzźljźltulást ad - havi díj fizetéssel _ az alábbiak szerint:

Kcjzteriilet-hasznźiő,kére|mezo: GlóriaMiľageKft.
(1053 Budapest, Veres Pálné utca 18.)

A kĺizterület-hasznźiat ideje: 2017. április 26. _2017. április 30.
Kdzteľület-hasznáLat céIja: vendéglátó terasz és napeľnyő
KtjzterĹi1et-hasznźl|athe1ye: Budapest VIII. kerĹilet, Gyulai Pál utca 2. szám

e|őttikozterĹileten
Kĺjztertĺlet-hasznáIatnagysága: 45 - 45 m2

AközterÍilet-használatideje: z0I7.május 0I.-2017.szeptember30.
Kozterület-hasznźilat céIja: vendéglátó terasz és napernyő
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Közterület-használ at helye :

Kö zterül et - hasznttl'aÍ. na gy s á g a :

Felelős: polgármester
Határido: 201.7. április 26.

Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 2. szám
előtti kcjztęrületen
95-95m2

2. a G|őria Mirage Kft. vendéglátó terasz és napernyő kihelyezése cé|jából igénybe vett
közterĹilet-hasznáIat díját április 18. - 20I]. április 25. napja kozotti időszakĺa vonatkozóan
Íizesse meg.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f017 . ápr|Lis 26.

A Városgazclálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,lrogy

7. a Józsefvárosi onkornrányzat tulajdonában lévő koztertiletek haszná|atárő| és
haszná|atänak rendjéről szóló |8l20I3. (Iv.24.) onkormányzati rendelet 14. $ (3) bekezdés
a) pontja alapján az Eclipse Sport Kft' 83912016. (vltrI.zg.) számú közterĺ.ilet-hasznćllatl
hozzil1árulását 2017. áprĺIís 26. napjával visszavonja azza|, hogy az ęredeti állapot
helyreállításának napjáig a koztertilet-haszná|ati díjat az Eclipse Sport Kft.-nek meg kell
ťĺzetnie.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . áprl|is 26.

f. hatźtrozatban felszóIítjaaz Eclipse Sport Kft.-t (székhely: 108i Budapest, Rákóczitlt13.) a
Budapest VIII. kerĹilet, Berzsenyi Dániel u. 1. szám alatt elhelyezkędő vendéglátó terasz
elbontására, melynek ahatáĺozatkézhezvételéto| szźtmított 8 napon belül eleget kell tennie.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is 26.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy amennyiben az Eclipse Sport Kft.
ahatározatkézhezvételéto| számított 8 napon belul nem tesz eleget afę|sző|ításnak, bontsa
el a Budapest VIII. kertilet, Berzsenyi Dániel u. 1. szám alatt elhelyęzkedő vendéglátó
ter aszt a kozteľüle t-haszná|ó kö ltsésén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. ápri|is 26.

A Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonában lévő közteniletek hasznźiatfuő| és
hasznáIattnak rendjérol szóló I8l20I3. (Iv.24.) ollkormányzati rendelet 14. $ (3) bekezdés
a) pontja a|apján a BABOHA Kft. 77412016. (vII.22.) szźtmu kĺjzterület-hasznźtlati
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hozzájáru|ását 2017. ápľilis 26. napjával visszavonja azzal, lrogy az erędeti áIlapot
helyreállításának napjáig a koztertilet-használati díjat a BABOHA Kft.-nek meg kell
ťrzetnie.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I7 . ćlprilís 26.

2. határozatban felszó|ítja a BABOHA Kft.-t (székhely: 1088 Budapest, Kĺúdy u. 6.) a
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 6. szám alatt elhelyezkeđő vendéglátó tetasz elbontására,
melynek ahat.źĺrozatkézhezvéte\étől számított 8 napon belül eleget kell tennie.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . ápr||is 26.

3. felkéri aJőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy amennyiben a BABOHA Kft. a
határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget a felsző|ítttsnak, bontsa
el a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 6. szám alatt elhelyezkedó vendéglátó teraszt" a
kozterület-használó kciltsésén'

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|] . áprllis f6.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem' 1 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
határ o zatokat e lfo gadta :

281/f0l7. (Iv.f6.) sz. Városgazd'á|kodá,si és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-hasznźiati
hozzájáru|ást ad - havonta torténő teljes díjťrzetéssel _ az alábbiak szerint:

Közterület -hasznáIő,kére|mező: Somogyi E-trend Kft.
(l088 Budapest, József kľt. 9.)

A közterület-haszná|at ideje: 2017. április 26. -2017. szeptembeľ 30.

Kĺjzterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 8. szám

előtti közterĹilet
Kcjzterület-hasznáIatnagysága: 30 m2 (2 đb 15 m2 alapteľĹiletű parkolóhely)

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2017 . ápri|ís 26.

282ĺ20t7. (Iv.26.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(9 ĺgen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájárulást ad _ előľe egy ĺĺsszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:
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Közterület-használó. kérelmező: Red Loft Invest Kft.
(székhely: 1212 Budapest, Tiborc u. 22.)

A közterület-hasznáIat ideje: 2017. április 26. _2017. május 26.
Közterület-hasznáIat céIja: építési munkatertilet (építési felvonulási teľület)
KözterĹilet-használat helye: Buĺĺapest VIIT. kerĺilęt, Salétrom u. 2'' szám ęlőtti

kĺjzterületen
Közterület-használat nagysága: 4 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . áprl|is 26.

283 /20ĺ7 . (IV.26.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-lraszná|atl
hozzźýáru|ást ad - elore egy összegben torténo teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmezo: Red Loft Invest Kft.
(székhely: I2I2Budapest, Tiborc u. f2.)

A közterĹĺlet-haszná|at ideje: 20|7. áprilris26. _2017. május 26.
Köztertilet-használat célja: építési munkateľület (homlokzat javítás)
Kĺjzterület-haszná|athelye: Buđapest VIII. kerület, Nap u' 10. szám előtti

köztertileten
Kcjzteľület-hasznźiatnagysźĺga: 4 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . áprl|is 26.

28 4 l20 17 . (Iv.26.) sz. Vá ros gazdálko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájárulźtst ad - elore egy összegben tcĺrténo teljes díjfizetéssel - az altlbbiak szerint:

Közteľület-használő. kérelmező: Sami Info Tľade Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 85.)

A közterület-hasznźiat ideje: 2017 . április 26. - 2017 . szeptembeľ 30.
Kĺĺzterület-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
Közteriilet-haszná|athelye: Budapest VIII' keľtilet, Kĺúdy u. 4. szt.ĺľ. eIotti

közteľületen
KtjzterĹilet-hasznźúatnagysága: 3 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . aprilis 26.
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285 /20 17 . (Iv. 26.) sz. Vá ro s gazd áIko dás i és Pénzü gyi B izotts ág hatá'r ozata
(9 igen, 0 nem, Í tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1 . vi s s zav o nj a 67 6 / 20 I 6 . (v I.27 .) szátmű határ o zatćtt.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|7. április 26.

2. közterulet-használatihozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjf,rzetéssel - az
alábbiak szęrint:

Közterület-használó. kéľelmezo: WINE & DINE Kft.
(székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u.6f.)

A kozterület használat idej e: 2017 . április 26 . - 201.7 . szeptember 3 0.
Kozterület-használat célja: vendéglátó terasz

3 db napernyo
Közterület-használathelye: Budapest VIII. kertilet' Bródy Sándoľ u. 2I.

szám előtti kĺjzterületen
Közteľület-használat nagysága: 23 + 28 mz

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . április 26.

3. a WINE & DINE Kft. vendéglátó terasz k1he|yezése céljából igénybe vett közterület-
használat díjat 2017. április 15. - 2017. április 25. napja kcĺzötti időszakĺa vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgármester
Hatźlrido: 2017 . áprillis f6'

286/201,7. Gv.26.) sz. Váľosgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. közterület-haszná|atihozzźljárulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjťrzetéssęl _ az
alábbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźiő.kére|mező: Csőkesoľ Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin Sétány 1/d.)

A kĺizterület-haszná|at ideje: 2017. április 26. _2017. szeptember 18.
Kdzterület-hasznáIat céIja: megál.|ítő tźh|a
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Futó utca (36314lII

hĺsz.) jrĺľdĺĺn 
:

i(ĺĺĺerulet-haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő : f0I7 . ápri|is f6.
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2. a Csőkesor Kft. megállító tábla kihelyezése céljából igénybe vętt közterület-használat díját
ápĺilis 18. - 2017 . ápľilis f5. ĺapja közötti időszakĺa vonatkozóan f,lzesse meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 . tlprlLis 26.

287 lz0t7 . (Iv.26.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, Í tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság űgy dönt, hogy kozterület-használati
hozzájźru|ast ad _ eloľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|tlbbiak szerint:

Ktjzterület -haszná|ő,kérelmező: Party lce Hungary Kft.
(székhely: 1 1 17 Budapest, Hunyadi J. u. 4.)

A közterület-hasznáIat ideje: 2017. május 02. -20|7.június 02.
Kozterület-haszná|at cél'1a: reklám zász|ő
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Futó l.34-36. szám előtti

Jaroan
Kozterület-haszná|at nagysága: 1m.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2017 . áprl|is 26.

28812017. (Iv.26.) sz. Városgazdáł,|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen,0 nem, 1' tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-használati
hozzájáru|ást ad - előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-hasznáIő, kérelmezo: Budapest VIII. keľĺilet, Népszínház utca 22.
szám a|atti Táľsasház
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínház utca 2f .)

A köztertil et-hasznáIat ideje: 2017 . május 02. - 2017 . október 3 1 '

Kozterület-hasznáIat cé|ja: építési munkateľĺilet (állvány elhelyezése)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Népszínházutca22. e|őtti

kĺjzterületen
Közterü1et-haszná|atnagysága: 15 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . áprí|is 26.

289 12017 . (IV.26.) sz. Város gazdáIko dási és Pénzü gyi Bizotts á'g határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkoďás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-használati
hozzáján'l|ást ad - negyedéves díjfizetéssel _ az aLábbiak szeľint:



Kĺizterület-használó, kérelmező: Jezsek Lajos egyéni vállalkozó
( 1 08 1 Budapest, Népszínház utca 53.)

A közterĹilet-használat ideje: 2017. május 05. _2017. szeptember 30.
Koztertilet-hasznáIat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Népszínházutca53. szám

előtti kcizterületen
Köztertilet-haszĺáIatnagysága: 8 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápľilrís 26.

290/20ĺ7 . (Iv.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(9 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ąd kcjzteľület-használati
hozzt!áru|ást az alábbiak szerint :

Közterület-használó. kéľelmezo: Rauf és Társa Bt.
(l084 Budapest, Mátyás tér 17.)

A kérelemben foglalt közteľület-
haszná|at ideje: 2017 . április 04. - 2017 . október 3 1.

Kcizterület-haszná|at célja: vendéglátó terasz
Kĺjzterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér 17. szám előtti

kĺĺzteľületen
Közterület-haszná|atnagysága: 18 m2

. Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápti|is 26.

29t /20 17 . (Iv .26.) sz. Vá ľos gazdá |kodási és PénzÍi gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kcjzterület-hasznźiati
ho zzáj ár u|ást az alábbiak szerint :

Kozteľiilet -hasznáIő,kér:e|mező: Heti Betevő Egyesület
(6900 Makó, Szent István tér 31.)

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje: 2017. május 1.

KözterĹilet-hasznáIat cé|ja: Majális
KtjzterĹilet-hasznźůat helye: Budapest VIII. kerület, Molnrĺr Feľenc tér

kĺjzteľületen
Közterület-hasznáLatnagysága: 600 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . ápri|is 26.
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292 l20 t7 . (Iv.26.) sz. vá ro S gazd á lko dá si és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást az alábbiak szerint :

Közteľtĺ1et-haszná|ő, kéręlmező: Gólyafa Kft.
(1086 Budapest, Dankó utca 36.)

A kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 2017. május 1.

Közterület-hasznáIat cé|ja: Majális - vendéglátás
Köztertilet-hasznáIat helye: Budapest VIII' keľület, Molnáľ Ferenc tér

közterületen
Közterület-haszná\atnagysága: 50 m2

Felelős: polgármester
Határido: f0I7 . ápľilis 26.

293 ĺf0 17 . (IV.26.) sz. Vá ros g azdá|ko dźls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad közterület-használati
ho zzáj áru|ást. az a|ábbjak szerint :

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Budapest VIII. keriilet, Népszínház utca 27.
szám alatti Gaueľ Táľsasház
(székhely: 108 1 Budapest, Népszínház u. 27 .)

A közterül et-használat ideje: 2017 . május 01 . - 20|7 . június 15.

Közterület-hasznáIatcélja: építési munkatertilet (állvány és védőtető)
Közteľü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Népszínhaz u.27.) e|őtti

iárdán
Kozterület -hasznáIatnagysága: 

-60 
m2 (2| mf állvćny és 39 m2 védőtető)

Felelős: polgármesteľ
Hatćtriđő: 20 17 . aprí|is 26.

29 4 l20 17 . (Iv. 26.) sz. Vá ro s g azdálko dźls i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 1 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzÍĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a 260/f01,7. (IV.10.)

szźtmu határ o zatát az alábbíak s zerint :

KözterĹilet -haszná|ő,kérelmező: Concorde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-haszná|at ideje: 2017. majus24. -z0|7. májusf9.
Közteľület-haszĺźiat cé|ja: Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál
Kcjzteľü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Corvin sétány Futó u. -

Nagy Templom u. kcjzott elhelyezkedő
kĺjzterĹileten
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Kozteľiilet-haszná|atnagysága: 275 m2
Díjfizetés titemezése: egy cisszegben

; Felelős: polgármester
I Hatáľidő: f0I7. április 26.

i

I

1, ,95/f017. (IV.26.) ,' 
I;[:í:ťi:ľ'.ŕääJř:äľ.;:"?.#ä1 

hatá,rozata

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterÍilet-haszná|ati
hozzź|trulást ad - teljes díjmentességgel - az aIábbiak szerint:

Közterĺilet -haszná|ó, kérelmező: BLTE Tľefort Ágoston Gyakorló
Gimnázium
(székhely: l213 Budapest, Tľefort utca 8.)

A közterĺilet-hasznáIat ideje: 2017. május 04. -f017. május 05.
Közterület-haszná|at céIja: rakodási teľülęt
Közterület-haszná'|at helye: Budapest VIII. keľiilet, Trefoľt utca 8.
KozterĹilet-használat nagysága: 1 db parkolóhely

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is f6.

29 6 / 20 17 . (Iv.26.) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. kcizterül et-használatihozzájźlrulást ad - havi díjf,rzetésse| - az alábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmezo: Glĺĺria Miľage Kft.
(1053 Budapest, Veres Pálné utca 18.)

A kĺizterül et-haszná|at ideje: 2017 . április 26. - 20|7. április 30.
KözterĹilet-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz és napeľnyő
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 2. szám

előtti ktjzterületen
KözteľĹilet-hasznáIatnagysága: 45 - 45 m2

Aközterület-hasznáLatideje: 2017.május 0I.-2017.szeptember30.
KöZteriilet-hasznáIat célja: vendéglátó terasz és napeľnyő
Kĺjztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Gyulai Pál utca 2. szám

előtti köĺerületen
Köztenilet-haszntiatnagysága: 95 - 95 mf

Felelős: polgáľmester :

Hatłĺridő: 20|7 . tlpri|is 26.
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2. a G\őria Mirage Kft. vendégllátő terusz és napeľnyo kiheIyezése céljából igénybe vett
közterület-haszná|at díját április 1,8. - 20I]. április f5. napja kcizotti idoszakĺa vonatkozóan
f,rzesse meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatariclő: 20I], április 26.

f97 12017 . (Iv.26.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek hasznáIattlrő| és

haszná|atáĺak rendj éľol szóló 1,8lf0l3 . (Iv .24.) onkormányzati rendelet 1 4. $ (3) bekezdés
a) pontja a|apján az Eclipse Sport Kft. 83912016. (VIII.29.) számú közterület-hasznáIatí
hozzźtjáru|ását 20L7. április 26. napjával visszavonja azzaI, hogy az eredeti állapot
hetyreállításának napjáig a kozterület-hasznáIati díjat az Eclipse Spor1 Kft.-nek meg kell
fizetnie.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|ĺs 26'

f. határozatban felszóIitjaaz Eclipse Sport Kft.-t (székhely: 1081 Budapest, RákócziuÍ.73.) a

Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u. 1. szám alatt elhelyezkedó vendéglátó terasz
elbontásáľa, melynek ahatźrozatkézhezvéte|étol számított 8 napon belül eleget kelltennie.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 . április 26.

3. fetkéri a ĺőzsefvttosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy amennyiben az Eclipse Spoľt Kft.
ahatározatkézhezvételétóI számitott 8 napon belül nem tesz eleget afelsző|ításnak' bontsa

el a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u. i. szám alatt ellrelyezkedo vendéglátó
teraszt a közterület-használó költségén.

Felelős: polgármester
Hatariđő: f0I7 . áprí|is 26.

298ĺ2017. (Iv.26.) sz. Városgazdá|kođźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen,0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I, a Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában lévő kĺjzteľiiletek hasznźiatárőI és

hasznźiatának rendjérő| sző|ő I8ĺ20I3. (Iv.24.) onkormányzati ľendelet 14. $ (3) bekezdés
a) pontja alapján a BABOHA Kft. 77412016. (vII.22.) szźrnt kozterület-hasznáIati
hoizájarúasa{-zoll. április 26. napjával visszavonja azza|, hogy az eredeti állapot
helyreállításának napjáig a közteľĹilet-hasznáIati díjat a BABOHA Kft.-nek meg kell
ťtzetnie.

24



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . április 26.

2. határozatban felszó|itja a BABOHA Kft.-t (székhely: 1088 Budapest' Krúdy u. 6.) a

Budapest VIII. keľület, Kr.údy u. 6. szálrr alatt elhelyezkedtj velldéglátó teľasz elboĺlĹásaľa,
melynek ahatározatkézhezvéte|étóI számított 8 napon belül eleget kell terrnie.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . áprl|is f6.

3. felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t, hogy amennyiben a BABOHA Kft. a
hatćlrozat kézhezvételétő| szźtmított 8 napon belül nem tesz eleget a ťelsző|ításnak' bontsa
el a Budapest VIII. keľt.ilet, Krúdy u. 6. szám alatt elhelyezkedő vendéglátó teraszt a
közterület-haszná|ő költsésén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápľilis 26.

Napirend f.2. pontja: Tulajdonosíhozzájáľulás Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel
utca 38-40. szám alatti ingatlan villamoseneľgia ellátásához
ElőteĘesztő: dr. Gąlambos Eszĺer - ügyosztáĺyvezető

Soós Gytirgy
A vitát megnyida, majd kéľdések,hozzászólások hiźtnyában |ezfuja. Szavazásrabocsátja az
al ább i határ o zati javaslatot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásátaď1a-
azELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út

72-74.) megbizása a|apján _ a GTF Elektromos Tęrvezó Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám:

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített, Budapest VIII.
kerület' Diószegi Sámuel utca 38-40. szám alatt épülő Nemzeti Kozszo|gálati Egyetem
Speciális oktatási Centrum villamosenergia-ellátási teruéhez, a kozterülęti munkák
elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. a tulajdonosi hozzájáľulás a Diőszegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) munkálatokkal
érintett teľületére teried ki.

b. a beruhazónak (építtetőnek) a kcizútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájttru|źtst a vonatkozó rendelet (19/1994, (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági LJgyosztá|y Építésiigyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi akivite|ezőt aDiószegi Sámuel utcai jráĺda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jarda szegélykő) rnegfelelő nrinoségben töfténő lrelyľeállításáľą melyre abenlhźz;ő
és kivitelező közösen 5 év garanciátvźtJ^|a|:
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' . a bontással éľintett Diószegi Sárnuel utca útpálya buľkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kel l he lyľeállítarri, szerkezeti réte genkén t 20 -20 cm átlapo lás s al :

4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a játda
szélességével megegyező hosszban)
7 cm vtg. Acz2jelű hengerelt aszfaltbeton kotőľéteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tutaIap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca gépkocsi kapubehajtó burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szetkezeti rétegenkéntf0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MAl1 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (teljes szélességben)
20 cm vtg. C8/ 1 0-32lF stabiti zá|t uta|ap

15 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca páratlan oldali jáľda buľkolatźú az a|abbi
rétegrenddel kell lielyreállítani, szeľkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

eredeti nagykockakő burkolat
4 cm vtg. homokágyazaÍ'
l5 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tuta|ap
15 cm l.Ąg. fagyáLló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca páros oldali járda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenkéntf0-20 cm átlapolással:

3 cm l.tg. MA-4 érdesített cjntött aszfa|t kopóréteg (a járđaszakasz teljes
szélességében)
15 cm vtg. C8/10-3flF stabl|izá|tuta|ap (iármiĺterhelés 20 cm)
15 cm r,tg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesítheto)

đ. az engedé|yes koteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a közterület tulajdonosát
íľásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźť1árulás csak aZ engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásáva|, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 26.

Soós György
Megállapítja, hogy 9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|źlbbihatátozatot
elfogadta:
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299 / f017 . (Iv.26.) sz. vá ľos gazdálko d ás i és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(9 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájaru|ását aďja -
azELMU HáIőzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874I4f; székhely: 1132 Budapest' Váci út
72_:74.) megbízása a|apján - a GTF Elektromos Tcrvczo Fővállalkoző Kft. (cégsegyzékszám:

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített, Budapest VIII.
kerület, Diószegi Sámuel utca 38-40. szttm alatt épülő Nemzeti Kozszolgźiati Egyetem
Speciális oktatási Centľum villamosenergia-ellátási tervéhez, a kĺjztertileti munkák
elvégzéséhez, aZ alábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. a tulajdonosi hozzájarulás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) munkálatokkal
érintett területére terjed ki,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (I9li'994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tanani,

c. kötelezi akivite|ezőt a Diószegi Sámuel utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek
(és járda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő helyreállítására, melyre abęruháző
és kivitelező kcjzösen 5 év saranciźúvá||a|:

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a jtrda
szélességével megegyező hosszban)
7 cmvtg. Ac2zjelű hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tuta|ap
20 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca gépkocsi kapubehajtó burko|atát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA11 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (teljes szélességben)

20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|titalap
15 cm vtg. fagyźilló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással éľintett Diószegi Sámuel utca páľatlan oldali járda burko|atát az alábbi
ľétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

eredeti nagykockakő burkolat
4 cm vtg. homokźryyazat
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tita|ap
15 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca páros oldali járđa burko|atźtt az alźtbbi

rétegľenddel kell helyreálIítani, szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:
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3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóľéteg (a 1árdaszakasz teljes

szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáltutalap (áĺmiĺteľhelés 20 cm)
i5 cm vtg' fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kozterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni'

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan bętartásával, a döntés napjától számítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 26.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. kerület' Gyulai PáI
utcában 0,4 kV-os kábel há|őzat részleges ľekonstľukciójához
Előĺerjesztő: ů,. Gaĺanzbos Eszter - ügyosztályvezető

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Vĺjrös Tamás képviselőnek.

Vłiľiis Tamás
Azt szerctné kérni, tekintettel az ott folyó vendég|átő tevékenységre, hogy f017. december 1-

től adják męg az engedélyt. A Gyulai Pál utcában főleg díszbuľkolat van, ęzélt ott
aszfaltozással nęm kell feltétlenĺil számolni. Ha mégis, akkor most már melegek a

decembeľek.

Soós Gyłiľgy
Megadja aszőt az előterjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszteľ
Annyi megtregyzése volna, hogy nyilván ezután aKoziftkezelo egyébként sem adta volna ki
hamarabb a munkakezdési hozzájáru|ást, mint a burkolatbontási tilalom vége, de

természetesen beleíľi ák.

Sorís Gyöľgy
További kérdés, hozzásző|źts nincs, a vitát |ezźtqa' Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Varosgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáĺu|źlsát adja _

azELMŰ HáIőzati Kft. (cégiegyzékszźlm: 01 09 874142; székhely: |I32Budapest, Váci út

72_:74.) megbízása a\apjźn- a GTF Elektromos Tervezó Fővźt||alkozó Kft. (cégsegyzékszźtm:

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta| tervezett, Budapest VIII.
kerület, Gyulai Pál utcai 0,4 kV-os kábelháIőzat rész|eges rekonstrukciőjźů,rcz, a közterĹileti

munkák elvégzéséhez az alźtbbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájélru|ás a beruhiízót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb sza|łhatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosi hozzájárulás a munkálatokkal érintett Gyulai Pál utca (hrsz.: 36449)
szakaszára terjed ki, a fernálló 5 éves bontási tilalom miatt 2077 végéig csak
kivételes, indokolt esetben (rendkívtili igénybevétel) adható hozzájáru|ás a munkák
megkezdéséhez,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĺ.ilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kcitelezi a kivitelezot az érintett út_ és járdaszakasz bontási helyek megfelelo
minoségben történő helyreá||itására, melyre a beruháző és kivitelező közösen 5 év
garanciát vállal:
. a bontással érintett Gyulai Pál utca járda burko|atát az alábbi ľétegrenddel kell

helyreállítani szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átlapo lással :

meglévő térkő buľkolat
4 cm vtg. NZ2l5 baza|tágyazat
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tiÍa|ap fiárműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

. a bontással éľintett Gyulai Pál utca tftpá|ya és parkolósáv burkolaÍát az alábbi
rétegľenddel kell helyľeállítani szeľkezeti ľétegenként20-20 cm átlapolással:

meglévő térkő burkolat
4 cm vtg. NZ 2l5 baza|tágyazat
20 cm vtg. C8/l0-32/F stab1lizá|tuta|ap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTľq91%o

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéro| a köztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradékta|anbetartásával' 20|7 . |2. 0|-tő| 2018. 1 1. 15-ig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő : 2017 . ápri|is 26.

Soĺós György
Megá|Iapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 lartőzkodás szavazat\al a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:

300 l 20 17 . (Iv .26.) sz. Váľo s gazdálko dás i és Pénzůi gyĺ B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nerrr, 0 tartózkodás szavazattal)

AYźnosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosi hozzájťm|asát ađja _
azELMU HáIőzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út
72_74.) megbízźsa a|apján _ a GTF Elektľomos Teruező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszźtm:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta| teruezett, Budapest VIII.



keľtilet, Gyulai Pál utcai 0,4 kV-os kábe|há|ózat részleges ľekonstrukciójához, a kozteľületi
munkák elvégzéséhez az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkęl:

a. jelen tulajdonosi hozztljétrulźls a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ęk beszęrzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a munkálatokkal éľintett Gyulai Pál utca (hrsz.: 36449)
szakaszára terjed ki, a ferrnálló 5 éves bontási tilalom miatt 2077 végéig csak
kivételes, indokolt esetben (rendkívüli igénybevétel) adható hozzájáru|ás a munkák
megkezdéséhez,

c. a beruházónak (építtetonek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźi1áru|ást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budaoest Főváros VIII. kerület Polsármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosaály Építésügyi irodájától előzetesen meg kell řé*i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett út_ és járdaszakasz bontási helyek megfelelő
minőségben tör1énő helyreállításáľa, melyľe a beruházo és kivitelező közosen 5 év
garanciát vállal:
. a bontással érintett Gyulai Pál utca jáľda burkoLatćĺÍ. az a|ábbi rétegrenddel kell

helyreállítani szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

meglévő téľkő burkolat
4 cm r,'tg. NZ2l5bazaltágyazat
15 cm l.tg. C8/10-32/F stabilizá|tutalap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. homokos kavics tĺgyazatTrq91Yc

. a bontással érintett Gyulai Pál utca útpálya és paľkolósáv burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

meglévő téľkő burkolat
4 cm vt.g. NZ 2/ 5 baza|tágy azat
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tuta|ap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a kozterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájtru|ás csak az engedé|yező szervek, sza|dlatőságok
előírásainak maradékt a|an bętartásával, 201,7 . L2. 0I -tóI 20 1 8. 1 1 . 1 5-ig éĺvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . áprllis 26.

Napiľend f.4. pontja: Javaslat az IRINGBER Kft. gépjármíĺ-elhelyezési
ktitelezettségének pénzbeli megváltással tii rténő telj esítésére
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető i ]

Soós Gyiiľgy
Avitát megnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.



Komássy Ákos
Ismét a Bizottság e|őtt az IRINGBER Kft. ügye. Nagyjából ismerik a beĺuházásokat, itt
megint arróI van szó' hogy a Kft. épít egy olyan tfusasházat' ahol bőségesen szükség lenne a
hatályos rendelet á|ta| előírt parkolóhelyekre , ellhez képest 11 párkolóhelyet szeretne
megváltani készpénzzel. Nem akarja hosszasan ragozni, egy 32 lakisĺ-ls l.iírsasházban a 35
parkolóhely még nem is feltétlenul lesz elegendő. Vé|eménye szerint ez átvittérte1emben túl
drága bevétel az onkormányzatnak, meľt egyébként a parkolás azon a környéken eľősen
kataszttofttlis már jelenleg is, tehát javasolja elutasítani a pénzbeli megváltásra vonatkozó
kéľelmet.

Soós György
Feltenné a kérdést, hogy van-e mé|ygańzs a tervezett épületben. A vá|asz: nincs, ez esetben
egyetért, javasolja elutasítani a kérelmet, építsen a kérelmező egy mé|ygarázst. További
kérdés, hozzásző|źls nincs, avitát|ezfuja. Szavazástabocsáda az ahabihatźlrčzatiiavaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzájárul - a Jőzsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
szóló 15/20I|. ([I.l8.) önkormányzati rendelet 7. $ (t) bekezdés a) pontja a|apján_ az
IRINGBER Kft. (székhe|y: 1097 Budapest, Külso Mester u.2|., cégsegyzékszám:01 09
278303) Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 28-30. szem (hĺšz,: 34962) a|atti
ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 1l db gépjármrĺ-elhelyezési
kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítéséhez 2.500-.O0O,- Ft/päľkoló
díjéÍt.

Felelős: polgármester
Határido: 2017 . április 26.

2. fe|kéri a polgármestert a gépjármu-e|he|yezési kĺjtelezettség megvá|tására vonatkozó
me gál lapo d ás a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . május 3 1.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 9 nem, 0 tartózkodźs szavazattal a Bizotts ág ahatározati javas|atot
elutasította.

30I/2017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyĺ Bĺzotts ághatározata
(1 igen' 9 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság úgy dönt, Llogy az a|ábbi hatfuozatíjavaslatot
nem foeadja el:

I. hozzájárul _ a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kt;telezettségéről
szóIó 15/20]I. (Iil.I8.) onkormányzati rendelet 7 s 0) bekezdés a) pontja alapján-- az
IRINGBER Kft. (székhely: 1097 Budapest, Kütső Mester u. 2I., cégjeglzéIrszám.' 0] 09
278303) Budapest VIil. kerület, Tolnai Lajos u. 28-30. szám fu,šž. 34962) aĺatti
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ingaĺĺanon ĺervezeĺĺ lclkóépüĺeĺ megépítéséĺrcz kapcsoĺódó ] 1 db gépjaľmiÍ-eĺheIyezési
kotelezettségének pénzbeli megváltással torĺénő teljesíĺéséhez 2.500.000,- Fĺ/parkoló
díjért.

2. felkéri a polgárnlestert a gépjárnlű-elheĺyezési koteĺezeĺtség nlegváĺtására vonatkozó
nle gáIl apo dás aĺ áír ás ár a.

Felelős: po1gármester
Határidő: f0I7 . áor1|is 26.

Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Józsefváros Kłiziisségeiért Nonprofit Zrt.20|6. évi éves
jelentés elfogadására
Előterjeszĺő.. Kovács Barbara - a Józsefváros Kozôsségeiért Nonpľofiĺ Zrt. igazgatósági
elnöke

Soós Gyłĺľgy
A vitát megnyitja, megadja a szot Komássy Akos képviselonek.

Komássy Ákos
Számszakílag nagyon alapos jelentést kapott a Bizottság az eloterjesztótó|, ezt megköszoni.
orĺjmmel olvasta, hogy számos költséget megspóroltak, és a tervezetthez képest sokkal
gazdaságosabb szaldóva| zárta a Iőzsefváros Közosségeiéľt Nonproťrt Zrt. a tavalyi évet. Ami
szerinte pľoblémás, mindamellett, hogy éľti, hogy ez elsősorban egy elszámolás típusú
beszámoló, de azt gondolja, a városmarketinggel és azon beliil is a Jőzsefvźtros újsággal az
onkormányzat alapvetoen tévesen foglalkozik' Nem tudja, mikor fognak eljutni odáig, hogy
nem politikai kampány gépezet lesz a közérdekű, kozpénzbol ťlnanszítozott újságbó| és az
emellett zajlő városmarketing tevékenységekbol. Mivel ez is a Nonprof,lt Zrt. Gri|etéhez
tartozlk, ő így nem tudja támogatni a beszámoló elfogadását.

Soĺós Gytĺrgy
További kérdés, hozzászőIźts nincs, a vitát |ezárja. Szavazásta bocsáda az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Yźĺosgazďálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság átruházott hatáskĺjrében e|járva, mint a

Józsefváros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dont, hogy

1. elfogadja a Józsefuáros Kozösségeiét Nonprofit Zrt. éves jelentését a 2016. évi
kozszo|gá|tatási szerződés keretében ellátott feladatokľól, a támogatás felhaszná|ásrő|,

valamint annak elszámolásáról.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . ápríIis 26.

2. felkéri a Jőzsef:łźros Kĺizösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az 1. pontban elfogadott
elszámolás a|apján1,34O75749,-Ft az onkormányzatrészére tĺjrténő visszaťĺzetése iľánt
intézkedjen

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a döntést követő 15 napon belül
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Soós Gyiiľgy
Megállapída' hogy 8 igen, 0 nem, 2 tartőzkođás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

302 ĺf0 17 . (Iv.26.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskcjrében e|1árva, mint a
Józsefváľos Kĺizösségeiét Nonprofit Zrt. egyszeméIyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Józsefváros Kcjzösségeiért Nonprofit Zrt. éves jelentését a f016. évi
kozszolgá|tatási szerzódés keretében ellátott feladatokró|, a Í"ámogatás felhasználásĺóI,
valamint annak elszámolásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. április 26.

2. felkéľi a Jőzsefváros Közösségeiért NonproÍit ZrÍ.-t, hogy az 1. pontban elfogadott
elszámolás a|apján |34 07 5 7 49,- Ft az onkoľm ányzat részére történő visszaťlzetése iránt
intézkedjen.

Felelős: polgármester
Határidő: a đöntést kĺivető l5 napon belül

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b e l i e lőteľj e szté s)

Soós Gytĺrgy
Külĺin ttlrgya|ásrajavaslatokat kéľ. Megađja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A 3.1., 3.I2. és 3.14. napirendi pontokat kéri külön tárgyalni.

Soós Gytirry
A 3.I4. napiľendi pont a záľt ülésbe keľült.

Komássy Ákos
Elnézést kér, mert erről lemaradt.

Soós Gyłiľgy
Akkor a3.I.,3.72.

Soĺís Gyiirgy
Megadja aszőt Oszi Evanak.

OsziFva
A 3.17 . napirendi pontot kéri külĺjn tárgyalni.
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Soós Gytirgy
Egyéb ktilön tárgya|ásra vonatkozó kérések nincsenek, így a blokkban maradt napirendi
pontok együttes vitáját megnyitja, |ezfuja. Szavaztsra bocsátja az alábbi határozati
javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keriilet, Somogyi Béla u. 24. szám alatti
üres, łinkormányzati tulajdonrĺ, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadására
érkezett bérbevételi kérelem elbírálására
EIőteľjesztő.. Bozsik István Péĺer - vagyongazdáIkodási igazgató

A napiľend 3.1. pontját külłin tárgyalásra kikérték.

Napirend 3.2. pontja: oszl NAPSUGÁR ldősgondozó Ktizhasznú Alapítvány
bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 9. szám a|atti üľes,
tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáIó helyiség bérbeadása
vonatkozásában
Eĺőĺeľjesztő.. Bozsik Isĺvan Péteľ - vűgyongazdálkodási igazgaĺó

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy nem júrul ltozzlź a Budapest
VIII. keriilet, Vajda Péter u. 9. szám a|atti,3879317lA/14l hľsz.-ú,27 m. alapterületii, üres,
önkormányzati tulajdonú' utcai bejáratu, fĺjldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikotésével aZ osZI
NAPSUGÁR Idősgondozĺí Közhasznú Alapítvány (székhely: 2252Tőalmás, Kossuth u. 2.;

nyilvántaľtási szám: 13-01-0003085; adószám: 18721931-1-13; képviseli: Mészáros József
elnok) részére, iľoda (idősgondozás, időskorúak részéľe gyűjtiitt felajánlások elosztása,
rászo ru ló khoz tii rtén ő e|juttatás) célj áľa.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . źryr1|is 26.

Napirend 3.3. pontja: Javaslat gépkocsi-beállĺĺ bérbeadásáľa
Előterjesztő.. Bozsik Istvón Péteľ - vagyongazddlkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Béľkocsis u. 3f. szźnn a|atti, 34791 hľsz.-ú
telekingatlanonkialakított7.számúgépkocsĹbeállĺĎbérbeađásahozlEHB-
25912017) magźnszemé|y részére, hatátozatlan időre, 30 napos felmondási idővel,
10.000'- Ft/hó béľleti díj + AFA ĺisszeg megá||apítása mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . ápriLis 26.

2.) felkéľi a Józscfvtĺľosi Gazdálkodási Kĺjzpont Zft.-t allatározat 1.) ponda szeľilrti béľleti
szerződés megkötéséľe, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkoľmányzat
tulajdonában á|Iő iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beátlók és

dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkoľmányzati rendelet
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13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése, valamint az egyolđalú kötelezettségvállalási nyilatkozat koť1egyzői okiratba
töľténo foglalásának kotelezettsége.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017.máius 3 1.

Napirend 3.4. pontja: ószámmal rendelkező magánszemély,
magánszeméIy, valamint

VIII. keľiilet, Német utca 2l. szám a|atti
céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozsik Isĺvdn Péter _ vagyongazdáĺkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem járul hozzd a Budapest VIII. keľĺilet, Német u. 2I. szám aIatti, 35f13lflAlf hrsz.-
ú, 15 m2 alapteľületű, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem lakás
céIjára szolgáló helyiség bé magánszemély (HB-5 0 l20 17 )
részére hattrozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikotésével 15.000,- Ft/hó'+ÁFA
bérleti díjon, raktá'rozás (saját ingóságok tárolása) cé|jźlra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápr||is 26.

2.) nem jdrul ltoud a Budapest VIII. kerüIet, Német u. 21. szám a|atti, 352I3l2lAl2 hĺsz.-
ú, 15 m" alapteľületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, földszinti, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásáho
magánszemély (HB-50/z017) részére

a Bodleľ Bt. bérbevételi kérelme a Budapest
üres, łinkormányzati tulajdonrĺ, nem lakás

mmal rendelkező
határozatlan időre, 30 napos felmondási idő
díj o n, galéľia, míĺhely (fotóművés zeti ga|éria)kikĺitésével 12.000'- Ft/hó+AFA bérleti

céljára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő 20|7 . áprilris 26.

3.) hozzájá'rul a Budapest VIII. keľiilet, Német u.2l. szám alatti,352I3/2/N2 hĺsz.-ú, 15
m" alapterĺiletű, ĺĺnkormányzati tu|ajđonú, utcai bejáratu, ftildszinti, nem lakás cé|jara
szo|gá|ó helyiség bérbeadásához a Bodler Bt. (cg: 07-06-015814; szé|d:re|y: f48I
Velence, Gesztenye sor 22.; képviseli: Kisari Szabolcs Miklós ugyvezető) részéte
határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, műhely (egyedi textil baba- és
gyerek holmik, pl. csöľgős figurák, haszná|ati tźrgyak varrása, készítése) tevékenység
cé|jára, 35.000,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj + kozilzemi és különszolgáltatási díjak
összegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat kozjegyzői okiratba ttjrténő foglalásának
kcitelezettségéve|.

Felelős: Józsefviĺrosi Gazdálkodrísi Központzrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7. ápľilis 26.
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4.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahatározat 3.) pontja szerinti béľleti
szerzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.)

önkormányzati rendelet i4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó elott egyoldalú
kötelezettségvállalás i nyilatkozat a|áír ását váll alj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 31.

Napirend 3.5. pontja: A MOZA Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a
Budapest VIII. kertilet, Gutenberg tér f. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem

lakás célj ára szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodósi igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľüIet, 3648ĺ/0lN34 he|yrajzi számon nyilvántartot|
természetben a Budapest VIII. kerüIet, Gutenbeľg tér f. szám alatt ta|áIhatő, 46 m.
alapteľületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céIjára

szo|gźiő tizlethelyiséget bérlő Nĺ0ZA Kft. (székhely: 8451 Ajka, Szolőhegyi u. 0l325.;
cégegyzékszám: 19-09-51346I; adósztlm: 2382699I-2-4I; képviseli: Kauker Szilvia
ügyvezető) részére a székhelyhaszná|athoz szükséges tulajdonosi hozztť1árulás

megadásához a bér|eti szerződés megszűnésénęk idotartamáig azza|, hogy a bérleti
jogviszony megszűnése esetén a }l40ZA Kft. haladéktalanul intézkedik a székhely
törlésérol.

Felelős: Józsefvárosi Gazđálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 201'7 . áprl|is 26.

2.) felkéri a Jozseťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-thogy ahatźrozatmelléklętét képező,
székhelyhaszĺá|atrajogosító nyI|atkozatot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat képviseletében aMoZA Kft. részére adja ki.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KdzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3 1.

Napiľend 3.6. pontja: SUKIFOOD Kft. és az ARTISAN f01'1KlÍt. bérbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Pľáter u. 59. szám alattĺ tiľes, önkormányzati tu|ajdonú, nem
lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vaglongazdálkodási igazgató

A Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1 .) nem jdrul hoad a Budapest VIIL kerĺilet, Pľáteľ u. 59. szźm a|atti, 36I'2610l N3 hĺsz.-
i], 29 m2 alapterülettĺ, önkoľmźnyzati tulajdonú, utcai bejĺíratu, ftildszinti, nem lakás

céIjára szol,gállő helyiség bérbeadásához a SUKIF.OOD Vendéglátóipaľi és Szolgáltató
Kft. (Székhelycím: 1111 Budapest' Lágymányosi u. 12. fszt.; Cégjegyzékszám: 01 09
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956075; Adószáma: 23165760-2-43; Képviseli: Suki Zsoltné ugyvezető) részére
határozatlan idĺĺre, 30 napos felmondási idő kikotésével, 45.000,- Ft/hó+ÁFa. norletĺ
díjon, boľozó cé|jára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő : 2017 . ápr||is 26.

2,) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület Pľáteľ u. 59. szám alatti,3612610/A13 Ltsz.-u,29
m, alapterĹiletű, önkormtnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásához az ARTISAN 2011 Kft. (Székhelycím: 1155 Budapest,
Rákos ift 243. I. 3.; Cég1egyzéksztlm: 01 09 284644; Adószáma: 25704|4|-f-42;
Képviseli: Tolvaj Alexandra tigyvezető) részérehatározat|an időre, 30 napos felmondási
idő kikotésével, pékség (szeszesital árusítás nélkül) tevékenység céljáľa, 50.000,- Ft/hó'
+ ÁFA bérleti díj + kozüzemi és külonszolgáltatási díjak összegen' a 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat kozjegyzói okiratba töľténő foglalásának
kĺjtelezettségével.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . áprl|is 26.

3.) felkéri a lőzsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkĺĺtésére, amelynek hatályba lépésének feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jźlra szolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdésę a|apján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján
koĄegyző előtt egyoldalú kötelezetÍségvá||alási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. május 31.

Napiľend3.7.pontja:-magánszemélybérbevéte|ikérelmeaBudapest
VIII. kerület, Vajdahunyad u. f3. szám a|atti üľes, tinkoľmányzati tu|ajdonrĺ gaľázs
heIyiségľe
Előterjesztő., Bozsik István Péter - vagyon4azdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľület, 35669l0tBĺ9 heIyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám aIatt ta|á|ható, összesen 59 m2
alapteľületiĺ, önkormányzati tulajdonú, udvari bejátatú, ftĺldszinti garázsok kĺjzül a 4.
soľszámú gBtźzs bérbeadásahoz hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási hatĺĺridő
kikcĺtésével l.magánszem é|y részére, gépjáľmíĹ táľolás cé|jfua, 14.800,-
Ft/hó + ÁFA bérteti díj cisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. va1yongazdálkodási igazgat,őja
Hatfuidő 2017. áptilis 26.
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII.
hrsz.-ú, 23 m2 alapterületű,

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahaÍ.ározat l. pontja szerinti bérleti
szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajáonábanálló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szólő 35lfOI3. (VI.20.)
önkoľmányzati rende|et 74. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelá
óvadék megfizetésétváLla\ja a leendo bérlő' továbbá a35/20L3. (VI.20.) önkormányzati
rendelet |7. 9 (5) c) pontja alapján eltekint a közjeg,yző előtti 

"gyoiduli.köte l ezetts é gvál l al ó ny i|atko zat me gtéte l étő l.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . május 31.

Napirend 3.8. pontja: magánszemély bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľii|et, Bíľó Lajos u. 30-32. szám alatti üres, łĺnko rmányzati tulajdonú, nem lakás
célj ára szolgáIó helyiség v onatkozáls ában
Előterjeszĺő: Bozsik István Péĺer - vagyongazdáĺkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dorrt, hogy

keľüIet, Bírĺí Lajos u. 30-32. szám alatti,386tfĺ0lA/zf

helyiség bérbeadásához,
udvaľi bejáľatú' pinceszinti, nem lakás céljára szoIgáIo

magánszeméIy (HB-l|0l20I7) tészére
határidő ki kö té s é ve l r aktár ozá s c é|j ár a, L 4. 4 63, -
különszolg á|tatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. ápń|is 26.

2.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzattutajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szólő-35/20|3. (VI.20.)
cĺnkormányzati rendelet 14. s (f)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleló
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző ólott 

"gyolaaĺkö te l ezetts é gvál l al ás i ny i|atko zat aláír ás át v á\t alj a a 1 eendő bérl ő .

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . május 3 1.

Napiľend 3.9. pontja: bérlő éff.ényes Anna egyéni vállalkozĺí
bérleti jog átruházásra vonatkozĺí ktizłis kéľelme a Budapest vlil. keľňiet, Népszínház
u. 34. szám alatti iinkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péteľ - vagyongazdálkodĺźsi igazgató

A Y ár o s gazdálko dási és Pérzügy i Bizottság úgy dönt, ho gy

1.)nemjdruIhozzŰ(HB-463|20|,7)á|taIbérelt,aBudapestVIII.keľület,
34772/0lN33 he|yrajzi számonnyilvántartott, a Budapest VIil. kerüIôt, Népszínház u.
34. szźtm a|att talá|ható, utcai bejáratu, ftildszinti' fl m2 alaptertiletű' nem lakás célú
helyiség bérleti jogĺának átruhtzásához Fényes Anna egyéni vá,Ila|koző (székhely: 1086

haÍ.ározatlan idore, 30 napos felmondási
Ft/hó + ÁFA bérleti díj +p577,emi és
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Budapest, Dobozi u. a9-53.;) részéľe lakossági szo|gá|tatáls (kéz- és lábápolás,
műkĺirömépítés és foüászat) céIjára határozotĹ időre, 20|9. december 31. napjtig, a
jelenlegi bérleti díjon, azaz,- f0.961,- Ft/hó' + ÁFA bérleti díj + közüzemi és
különszolgáltatási díj ak összegen.

F ele l ő s : Jó zs efvar.o s i Gazdálko dás i Kii zp o l:lt Zl1. v agy o ngazdálko dás i igazgatoj a
Határidő: 2017 . áprllis f6.

2.) hozzájáru| (HB-463l2017) á|ta| bérelt, a Budapest VIII. kerĹilet,
34772/0lN33 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keriilet, Népszínház u.
34. szám alatt található' utcai bejáratú, foldszinti, 2| m" alapteľĹiletű' nem lakás célú
helyiség bérleti jogának áÍruházáséthoz Fényes Anna egyéni vállalkozó (székhely: 1086
Budapest, Dobozi u. 49-53.;) részérę lakossági szo|gá|tatáls (kéz- és lábápolás,
műköromépítés és fodľászat) cé|jára határozott időre, 2019. december 31. napjáig, a
jelenlegi béľleti díjon, azaz 33.850,- Ft/hó + Áľa bérletĺ díj + kozi,lzemi és
ktĺlĺinszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201,7 . ttprI|is 26.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt
Fényes Anna egyéni vállalkozó 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz brutto
I28.969,- Ft összegű szerződéskötési díjat megf,lzessen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápr1|is 26.

4.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározatf.) pontja szerinti bérleti
szerzođés megkcitésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirĺĺl szóló 35l20I3. (VI.20.)
cinkormányzati ręndę|ęt 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megf,lzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzo előtt egyoldalú
köte l ezett S é gv ál l al ás i ny i l atko zat aláír ás át v áI|a|j a a b ér|ő .

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2017 . május 3 1.

5.) a béľbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
Fényes Arľra egyéni vźi|a|koző a jelen hatźnozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az
óvadékot és a szerzodéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerzódést a|áírja és azt egyolđalú
kötelezettségváIIa\ő nyilatkozattal megerősíti. Az onkormanyzat ezek megtöľténtéig

- 

ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben foglalt
feltételek szerint.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határíđő: 2017. ápri|is 26.
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Napirend 3.10. pontja: A l{ungarian Inteľtourist Souvenir Kft. bérbeszámítási kérelme
a Budapest VIII. keľület, Rozgonyi u. 2-6. szám a|atti tinkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozsik Isnán Péteľ - vagyongazdálkodási igazgató

A Városgazclálkocĺási és Pénzĺigyi Rizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájárul a Hungarian Inteľtouľist Souvenir Kft. által bérelt' Budapest VIII.
keľület, Rozgonyi u. f-6. szám a|atti, 36O2I\O/NI6 hĺsz.-ú, 33 m2 alapterÍiletrĺ,
önkormányzati t|}IaJdonú, utcai, foldszinti, nem lakás céIjtlra szolgáló üzlethelyiség
felújításához.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatoja
Határidő: f017 . áprl|is f6.

2..) hozzájárul továbbá a Hungarian Inteľtourist Souveniľ Kft-ve| az I.) pont szerinti
helyiség tekintetében töľténő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra
tartoző felújítási munkák koltségének bérleti díjba történó bétbeszámításźthoz,48 hónap
alatt bruttó f.66l.f)g,- Ft (nettó 2.O95.44O,- Ft + 565.769,- Ft eľ.a') osszegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a bérlo a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott
szám|'ák alapj án |eigazolásra kerülj enek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3 l.

Napirend 3.11. pontja: mítási kérelme a Budapest
VIII. kerůilet, Baross u. 86. szám ĺ|atti önkormányzati
szo|gá|ő helyiség v onatkozásában

tulajdonri, nem lakás céljáľa

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péteľ - vagyongazdólkodási igazgató

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) hozzájáru| a mmal rendelkező magánszem ély á|ta|
béľelt, Budapest VIII. keľiilet, Baľoss u. 86.
alapterületű, cĺnkormányzati tu|ajđonú, utcai
szo| gáIő üzle the lyi s é g f e|iĄ ítasáho z.

szám a|atti,35527l2lAl74 hrsz.-tl, 49 m,
beiáratú. ftjldszinti. nem lakás céIiára

Felelos: Iőzsefvźtosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. ápri|is 26.

2,) hozzájá'rul továbbá adószámmal rendelkező
magánszemé||ye| az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében tdrténő bérbeszámítási
megállapodás megkÓtéséhez és a bérbeađőratartozó felújítási munkĺík kĺiltségének bérleti
díjba töľténő bérbeszámításához bruttó 297.586,- Ft (nettó 234.320,- Ft + 63.266,- Ft
Áre; felújítási költség bérleti đijba9 hónap alatt történo beszálnításához, Az e|számo|źs

feltétele, hogy a bér|ő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott szám|ák
a|apj an lei gazo lasra keľiilj enek.

Felelős: Jőzsefvźrosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataríđo: 2017 . május 3 1 .
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Napirend 3.12. pontja: A Budapest VIII. keľĺilet, József krt. t8. (Bacsó Béla utca felőli
bejáľat) szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség
béľbeadására érkezett három kéľelem ĺigye
Előterjesztő: Bozsik István Pótcr - vaglongazdalkodási igazgató

A napirend3.12. pontját küliin táľgyalásra kikérték.

Napirend 3.13. pontja: Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozó bérbeszámítási kérelme a
Budapest VIII. kerĺilet, Diószegi Sámuel u. 10/B. alatti önkormányzati tulajdonú, nem
Iakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vagyongazdá.lkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozrí által bérelt, Budapest VIII. kerület,
Diószegi Sámuel u. 10/B. szám alatti, 35975lolAll hĺsz.-ú, 45 m2 alaptertiletű,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szo|gáIő helyiség
felújításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . áprllis 26.

2.) hozzá,járul továbbá Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozóva| az 1.) pont szerinti helyiség
tekintetében torténő bérbeszámítási megállapodás megkcĺtéséhez és a bérbeadóra tartoző
felújítási munkák kĺiltségének bérleti díjba történő bérbeszámításźthoz l0 hónap alatt
bruttó 400.498,- Ft (nettó 3|5.353,- Ft + 85.145,- Ft Áľn.; összegben. Az ę|szttmo|ás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott számlfü
a|apj án |ei gazo| ásra k erülj e nek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđő:2011 . május 31.

Napirend 3.14. pontja: A Metallorg Bt. peľen kívüli egyezségi aján|ata a Budapest VIII.
keľüIet, Dankó u.2f. szám a|atti helyiséggel összefiiggő tartozás vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagyongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Metalloľg Bt. képviseletében eljárő Gullai Sandor igyvezeto peren kíviili
egyezségi ajánlatát azza|,hogy hozzájáľul, hogy a Budapest VIII. keľület, Dankó u.22.
szálm alatti,35313/0lNt hrsz.-ű, 55 m. alapteľiiletrí, utcai bejaľatú, pinceszinti' nem
lakás céljara szo|gáIő helyiség vonatkozásában 2017. miírcius 06. napjára aktuaIizált
I55.366,- Ft tőke, valarnilrt 60.632,- Ft késedęhni kamat, továbbá 5.000,- Ftkilzjegyzői
díj, összesen 220.998,- Ft fennálló tartozása kapcsán az eľĺő| sző|ő, a hatźrozat
mellékletét képező megállapodás megkoté séhez és a Metalloľg Bt. álta| a hátra|éknak az
ezt követő 15 napon belüli rendezéséhez azza|, hogy amennyiben a Metallorg Bt. nem
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tesz eleget a fizetési kotelezettségének a niegállapodás szerinti ťĺzetési határidőben, úgy

a peres eljárás folytatására kertil sor.

Felelős: polgarmester
Határidő : 201,7 . áprllis 26.

2.) felkéri a polgármestert a határozaÍ.l.) pontjában foglalt megállapod ás a|áír:ására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0t7. május 15.

3.) felkéri a polgármestert a peres eljárás megszüntetése iránti kére|em aláirására a

Metallorg Bt. fizetési kötelezettségének telj esítését követően.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011 . máius 3l.

Napirend 3.15. pontja: Javaslat kátyúkárral kapcsolatos káľtérítési igény elbírálására
Előterjesztő.. Acs Péter - városüzemeltetési igazgaĺó

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a BÉR-ELEK Kft. (székhely:

1138 Budapest, Váci út 113., ađőszám: I4014587-f-4l, cég|egyzékszám: 01-09.884812'
képviseli: Kurpé Csaba igyvezető) á|ta|, az NND-799 frsz.-ú gépjárművet érintő, Budapest

VIII. kerület, Kőľis utca 12. szám e\ott 2016. augusztus 31. napján történt káreseménnyel

kapcsolatban előterjesztett kárigéný a Groupama Garancia Biztositő Zrt. állásfoglalása
a|apjánelismeri, és a biztosító általmegállapított önľész 10.000,- Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . áprl|is f6.

Napirend 3.16. pontja: Javaslat kátyúkáľľal kapcsolatos káľtérítési igény elbíráIásáľa
Előterjesztő: Acs Péter - vá'ľosüzemeltetési igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Ciderstore Kft. (székhely: 1085

Budapest, József krt. 69., adőszźtm 23959280-2-42, cégsegyzékszźtm: 01-09-986541) á|ta|, a

I<XD-362 frsz.-ú gépjarművet érintő, Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 10. szám előtt

f0I7, januar 24. napján töľtént káreseménnyel kapcsolatban előterjesztett kĺáľigényt a
Groupama Gaĺąncia Biztosító Zrt. áltásfoglalása alapján elismeri, és a biztosítő á|tal
megállapított önľész |5.136,- Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgáľmester
Hatariđó: 20 17 . április 26.
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Napiľend 3.17. pontja: A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zártkőľűen Műkiidő
Részvénytársaság á|ta| f0Í6. évben a kiizszolgáltatási szerződés keretében e|végzett
beruházásolďfelújítások elszámolása, térítés nélküti átadása
Előterjesztő: Láng Góborné - gazdasógi vezető

A napirend 3.17. pontját kiiliin tárgyalásľa kikéľték.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tanózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
határ o zatokat e l fo g adta :

Napirend 3.f. pontja: oszĺ NAPSUGÁR Idősgondozó Kiizhasznú Alapítvány
bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 9. szám a|atti ĺires,
łĺnkormányzati tulajdonú, nem lakás cétjára szolgáló helyiség bérbeadása
vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozsik Isĺvá,n Péter - vagyong(]Zddlkodási igazgaĺó

303/20Í7.(Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ághatźlrozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy nem jdrul ltozzd a Budapest
VIII. kerület, Vajda Péter u.9. szám a|aÍti,3879317lAl14l hĺsz.-ú,27 m2 alapterületű, üľes,
onkormányzati fi]IďJdonú, utcai bejátatu, foldszinti, rrem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikcĺtésével az oszĺ
NAPSUGÁR ldősgondozó Kiizhasznú Atapítvány (székhely: 2252 Tőa|más, Kossuth u. 2.;
nyilvántartási szám: 13-01-0003085; adószám: 18721931-1-13; képviseli: Mészáros József
elnök) részére, iroda (idősgondozás, időskorrĺak részéľe gyűjttitt felajánlások elosztása,
rászoľulĺíkhoz tiiľténő eljuttatás) céljáľa.

Felelős: Józsefvtlrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatôja
Határidő: 2017 . április 26.

Napirend 3.3. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadására
Előterjesztő: Bozsik Isrván Péter - vagyongazdálkodási igazgató

30 4 l 2017 . (Iv .26.) sz. Város g azdá|.kodálsi és Pénzĺi gyi BŁotts ág határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáłrul a Budapest VIil. kerület, Béľkocsis u. 32. szám a|atti, 3479I hĺsz.-ú
telekingatlanon kialak ított 7 . szá m ú gép ko cs Ĺb eálló bérbe ađásźłloz
25912017) magánszemé|y részére, hatérozatlan időre, 30 napos felmondási idővel,
10.000,. Ft/hó béľletĺ díj + ÁF.A cisszeg megállapítása mellett

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 . áprilís 26.

B-



2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötéséľe, amely hatályba lépésének fęltétele aZ onkormányzat
tulajdonában á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók.és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59ĺ201i. (XI.07.) önkormányzati rendelet

13. s (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszegíĺ óvaclék
megfizetése, valamint az egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozatkozjegyzői okiratba
történő fo glalásának kötelezettsége.

Felelős: Józsefváros i Gazđá,lkodási Kozpo ŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2017 . május 31.

Napiľend 3.4. pontja: adószámmal ľendelkező magánszemé|y,
magánszemély, valamint a Bodler Bt. bérbevételi kérelme a Budapest

VIII. keľület, Német utca 2l. szám a|atti ĺires, łinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjeszĺő: Bozsik Isĺvan Péĺer - vagyon4űZdálkodási igazgaló

305 / f0 17 . (IV.26.) sz. Vá ros g azdá|ko dáts i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazattal)
(ľenlatikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l .) nem jttrul houd a Budapest VIII. kerĺilet, Német u. 21. szám a|atti, 352I3l2lAlf hrsz.-
ú, 15 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, földszinti, nem lakás
cé|j ár a szo|gá|ő helyi sé g bérbeadásáh oZ 1-l- magánszemél y (HB - 5 0 l 20 1 7 )

részére határozatlan időľe, 30 napos f"l*ond.íilidő kikötéSével 15.000,- Ft/hó+AFA
bérleti díjon, raktározás (saját ingóságok tárolása) céIjára.

Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási KcĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . áprĺIis 26.

2.) nem jlźrul ltoulÍ a Budapest vlu. keľület, Német u.21.. szám alatti,352l3l2lAlf hrsz.-
ú, 15 m2 alapterületű, onkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti, nem lakás

cé|jźraszo1gtiőhe1yiségbérbeadásáhozGđőszámmalrendelkező
magánszemély (HB-50120I7,) részére hatátozat|an időre, 30 napos felmondási idő
kikötésével 12.000,- Ft/hó+AFA béľleti díjon, galéria, műhely (fotóművészeti ga|éria)

cé|jára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KclzpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2017. apri|is 26.

3.) hozzájáru| a Budapest vlil. kerület, Német u. 21. szám alatti , 352I3/2lN2 hrsz.-u, 15

m2 a|apterületrĺ, tĺnkoľmányzati tlilajdonú, utcai bejáratu, ftjldszinti, nem lakás cé|jára

szolgáIő helyiség bćrbcadásához a Bod|eľ Bt. (cg: 07-06-015814; széIďle|y: 248I
Velence, Gesztenye sor 22.; képviseli: Kisari Szabolcs Miklós ügyvezető) részére

határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikcitésével' műhely (egyedi textil baba- és

gyerek holmik, pl. csörgős figurák, haszná|ati tárgyak vartása, készítése) tevékenység



cé|jára, 35.000'- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozüzemi és kĺilcinszolgáltatási díjak
összegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az
egyoldalú kotelezettségvállalási nyí|atkozat közjegyzói okiľatba történő foglalásának
kötelezettségével.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. va1yongazdálkodási ígazgatĺlja
Határidő: f0I7. április 26.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat 3.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú
kcjtelezettségvál l alási nyilatkozat aláir ását váI lalj a a leendő bérlo.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Ilatáridő: 20|7 . máius 31.

Napirend 3.5. pontja: A' N{OZA Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a
Budapest VIII. kerület, Gutenberg téľ 2. szám alatti, tinkoľmányzati tulajdonú, nem
la kás célj ára szo lgá ló helyis ég v onatkozźlsá b a n
Eĺőterjeszĺő.. Bozsik Isĺván Péter - vagyon4azdólkodási igazgató

30 6 /20 17 . (IV.26.) sz. Vá ľos g azdáIko dás i és Pénzü gyi B izotts ág hatá,rozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tÖrténĺ a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, 3648t/0ĺN34 he|yrajzi szĺimon nyilvárrtaľtott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Gutenbeľg tér 2. szám a|att ta|á|ható, 46 m2
alapteľületű, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratu, ftildszinti, nem lakás céljára
szolgáló üzlethelyiséget béľlő MoZa^ Kft. (székhely: 845l Ajka, Szőlőhegyi u.0|3f5.;
cégtregyzékszám.. 19-09-51346I; adószám: f382699I-2-4|; képviseli: Kauker Szilvia
tigyvezető) részére a székhelyhaszná|athoz sztikséges tulajdonosi hozzź!áru|ás
megadásához a bérleti szerződés megszűnésének időtartamáig azza|, hogy a bérleti
jogviszony megszűnése esetén a M0ZA Kft. haladéktalanul intézkedik a székhely
tcjrléséről.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatariđő: 20 |7 . ápri|is 26.

2.) felkéľi aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Ztt.-thogy ahatáĺozat mellékletét képezó,
székhelyhaszná|atrajogosító nyi|atkozatot a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi
onkormányzat képviseletében aMoZAKft. részére adja ki.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. Yagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatariđo: 2017 . május 3 1.

A 306/2017. (Iv.26.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktinyv ĺ. sz. melléklete
tartalmazza.
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Napirend 3.6. pontja: SUKIFOOD Kft. és az ARTISAN 2011 Kft. bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. kerület, Práter u. 59. szám a|atti üres, önkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
El ő t erj e s z t ő : B o z s ik I s hl cÍn P,ź t er - v cl gy o ngaz dál ko dci s i i gaz gat ó

307 ĺf017 . (IV.26.) sz. Város g azdá|ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľenatikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jĺźrul ltozzlt a Budapest VIII. keriilet, Práter u.59. szám alatti,3612610lN3 hrsz.-
ú,, 29 m2 alaptertiletű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához a sUKIFooD Vendéglátóipaľi és Szolgáltató
Kft. (Székhelycím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt.; Cégjegyzékszám: 01 09
956075;' Adőszáma: 23|65760-2-43; Képviseli: Suki Zsoltné iigyvezető) részéľe
határozat|an időre' 30 napos felmondási ido kikcĺtésével, 45.000'- Ft/hó+AFA béľleti
díjon, boroző céI1ára.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . áprĺ|is 26.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet Práter u. 59. szám alatti, 3612610lA/3 hĺsz.-u,29
m2 a|apterĹilętű, cinkormányzati lur\ajdonú, utcai bejáratu, foldszinti nem lakás céIjára
szolgáló helyiség béľbeadásához az ARTISAN 2011 Kft. (Székhelycím: l155 Budapest'
Rákos űÍ. 243. I. 3.; Cégegyzékszám: 0i 09 f84644; Adószáma: 25704I4I-f_42;
Képviseli: Tolvaj Alexandĺa ügyvezető) részéte határozatLan időre, 30 napos felmondási
idő kikotésével, pékség (szeszesital árusítás nélkül) tevékenység céljára, 50.000'- Ft/hó
+ ÁFA bérleti díj + kozizemi és különszolgáltatási díjak összegen, a 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalťl
kötelezettségvállalási ny1|atkozat közjegyzoi okiratba tcirténő foglalásának
kotelezettségével.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . áptĺIis 26.

3.) felkéľi a Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat2.) pontja szerinti bérleti
szeruođés megkötésére, amelynek hatályba lépésének feltétele, hogy az onkoľmányzat
fulajdonábaná|Iő nem lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35120|3. (VI.20.) önkoľmanyzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kĺltelezettségvźt||alási nyilatkozat a|źúrását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuĺíĺosi Gazdálkodási KözpoĺtZr:t. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3 1.
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Napiľend 3.7. pontja: 

-)magánszeméIy 

béľbevételi kérelme a Budapest
VIIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üľes, tinkormányzati tulajdonú garázs
helyiségre
E l ő t erj e s z t ő : B o z s ik I s tv án P é ĺ e r' v agy o ngOZ dál ko dás i i gaz gat ó

308ĺf0t7 . (IV.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľeruatikai blokkbąn toľtént a szallazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, 35669l0tBl9 helyrajzí számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám a|att ta\źihatő, összesen 59 m2
alapterületű, onkormányzati tulajdonú, udvari bejáľatú, ťoldszinti garázsok kozu| a 4.
sorszámú garázs bérbeadásához hattrozatlan időre, 30 napos felmondási határidő
kikötésével-magánszeméIyľészére,gépjáľmĹtároláscéIjáta,14.800,-
Ft/hó + ÁFA béľleti díj összegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . áptl|is 26.

f .) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat i. pontja szeľinti bérleti
szeľződés megkötéséľe, amelynek feltétele' hogy azonkormanyzat tulajdonábanálló nem
lakás céljára szoIgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szólő 35l20I3. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjtln 3 havi bérleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetését vá||a|ja a leendő bérlő' továbbá a 35/2013. (VI.20.) cinkormányzati
rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apján eltekint a kozjegyzó előtti egyoldalú
kö t ę 1 e zetts é gv á||a|ő ny i l atko zat me gtétel éto l .

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon1azdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20|7 . május 31.

Napirend3.8.pontja:ltsmagánszemélybérbevételikérelmeaBudapestVIII.
kerüIet, Bíľó Lajos u. 30-32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
céljáľa szolgáIĺó helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péteľ - vagyongazdálkodási igazgató

309 |z0 |7 . (Iv .2 6.) sz. Vá ľo s gazd álko dás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(Tematikni blokkban tortént a szavazós,)

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, Bíľó Lajos u. 30-32. szálm a|atti,386l2l0ĺN22
hľsz..tĺ, 23 m" alapterülettĺ, udvari bejáľatű, pinceszinti' nem lakás céljaĺa szolgá|ő
helyiségbérbeadásźłloz,-magánszemély(HB-lI0l20|7)részére
határozat|an időre, 30 napos felmondási hatariđó kikötéséve| raktározás cé|jára,14.463,-
Ft/hó + ÁFA bérteti díj +|1ii77,emi és külĺlnszolgtůtatásidíjak összegen.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodásí igazgatőja
Határidő: 20117 . április 26.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.-t ahatározat" 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megk<itésére' amelynek feltétele' hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáLő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/2013. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 14. $ (f)bekezđése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megÍizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezett sé gv ál l al ás i ny i|atko zat a|áír és át vál l alj a a l e endő b érlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺftZrÍ.. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 20I]. május 31.

Napirend 3.9. pontja:-bértő oÜD Fényes Anna egyéni vállalkozó
béľleti jog átruházásra vonatkozó ktizös kéľelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház
u. 34. szám alatti tĺnkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
Előterjesztő: Bozsik Isĺyán Péter - vagyongazdálkodási igazgató

3 I0 /f017 . (Iv. 26.) sz. Város gazdálko d á s i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul ltozzdeHB-463l2017) áLtal bérelt, a Budapest VIII. kerület,
3477210lAl33 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. kerület, Népszínház u.

34. szám alatt ta|á|ható, utcai bejtlratu, földszinti, 21 m. alapterületű' nem lakás célú
helyiség bérleti jogának átruhtilásához Fényes Anna egyéni vállalkozĺĺ (székhely: 1086
Budapest, Dobozi u. 49-53.;) részére lakossági szo|gá|tatás (kéz- és lábápolás,
műköľömépítés és foďrászat) cé|jáľa hatźtrozott időľe, 2019. december 31. napjáig, a
jelenlegi bérleti díjon, azaz,- 20.961,- Ft/hó + Ár'a. bérleti díj + közüzemi és

kül cĺnszo 1 g áItatási díj ak ö s szegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátido:2017 . ápti|is 26.

2.) hozzájáru| HB-463l20Í7) á|tal bérelt, a Budapest VIII. kerület,
34772/0lN33 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. kerület, Népszínház u.
34. szźtm a|atĹ talá|ható, utcai bejáratu, fřjldszinti, 2| m" alapterĹiletű' nem lakás célú
helyiség bérleti jogának źúruhtzźsához Fényes Anna egyéni váIlalkozó (székhely: 1086
Budapest, Dobozi u. 49-53.;) részére lakossági szo|gáitatáls (kéz- és lábápolás,
múkörömépítés .és fođrászat) cé|jára hatátozott időre, 2019. december 31. napjáig, a
jelenlegi bérleti díjon, azaz 33.850,- Ft/hó + ÁF.Á bérleti díj + kozinemi és

ktil önszolg áLtatási díj ak ö s szegen.

Fělelos: Józsefuarosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatánďő : 2017 . áprilris 26.
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3.) a bérlęti szerződés megkotésének feItétele, lrogy a béľleti szerzóđés megkötése előtt
Fényes Anna egyéni vállalkozó 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő
I28.969,- Ft összegű szerződéskötési díjat megťtzessen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Ha|'aridii: 2017. április 26.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahattlrozat2.) ponť1a szerinti bérleti
szerződés megkĺitéséľe, melynek feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.)
önkormányzati rendęlet 14. $ (2) bekezdése a|apjźln 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvál lalás i nyi latkozat a|áir ását vál lalj a a bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. május 31.

5.) a béľbeadói hozzájárulás abban az ęsetbęn válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
Fényes Anna egyéni vállalkozó a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az
óvadékot és a szerzódéskötéSi díjat megfĺzetí, a bérleti szęrzódést a|áírja és azt egyoldalú
kötelezettségvá,llalő nyilatkozattal megerősíti. Az onkoľmáĺyzat ezek megtorténtéig

-IĎt 

ismeri el béľloként az érvényben lévő bérleti szerzőđésben foglalt
feltételek szerint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. április 26.

Napirend 3.10. pontja: A Hungarian Intertourist Souveniľ Kft. béľbeszámítási kérelme
a Budapest VI[. keriilet, Rozgonyi u. 2-6. szám a|attĺ önkormányzati tulajdonú, nem
la kás cé|j ár a szo l gáló h elyis é g v onatkozás á b a n
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

3 1I / 20 17 . (Iv .f6.) sz. Vá ros gazd á lkodás i és PénzÍigyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartĺĺzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Hungarian Intertourist Souveniľ Kft. á|ta| bérelt, Budapest VIII.
keľtilet, Rozgonyi u. 2-6. szám a\atti, 36O21l0lNI6 hrsz.-u, 33 m2 alapterülettĺ,
önkormányzati tullajdonú, utcai, ftĺldszinti, nem lakás céIjára szo|gáIő üzlethelyiség
feLtĄításához.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápti|is 26.

2.) hozzájárul továbbá a Hungaľĺan Intertourist Souvenĺr Kft-v e| az |.) pont szerinti
helyiség tekintetében történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és abérbeadőra
tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba tĺirténo bétbeszámítźsához,48 hónap
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alatt bruttó 2.661.fO9,- Ft (nettó 2.O95.44O,- Ft + 565.769,- Ft Ár.a) összegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a béľlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott
számlák alapj án lei gazo l ásra keľülj enek.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3l.

Napirend 3.11. pontja: béľbeszámítási kérelme a Budapest
VIII. kerület, Baross u. 86. szám a|atti łinkoľmányzati tulajdonli, nem lakás céljára
szolgáló helyiség vonatkozásában
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azddlkodási igazgató

312 l 20 |7 . (Iv .26.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és Pénzti gyi B izo tts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľemaĺikai bĺokkban torténĺ a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

t.) hozzájáru| a

bérelt, Budapest VIII. kerület, Baľoss
alaptertiletű, ĺjnkoľmányzati tulajdonú,
szo l gáló üzlethe lyi s é g fe|ujitásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont
Határidő: 2017 . áor1|is 26.

utcai bejáratú, földszinti, nem lakás cél1źra

Zrt. v agy ongazđáIko dási igazgatőj a

2.) hozzájáru| továbbá adĺiszámmal rendelkező
magánszemé||ye| az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében töľténő bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhęz és a bérbeadőratartozó felújítási munkák költségének bérleti
díjba történo bérbeszámításához bruttó 297.586,- Ft (nettó f34.320,- Ft + 63.266,- Ft
e.r,ł.; felújítási költség bérleti díjba 9 hónap alatt történőbeszźtmitásához. Az elszámo|ás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze, és azok a benyújtott számlĺík
a|apj án lei gazo lásra kerülj enek.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2011 . május 31.

Napiľend 3.13. pontja: Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozĺi bérbeszámítási kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, DiĺĎszegi Sámuel u. 10/B. alatti önkormányzati tulajdonú, nem
lakás célj á ľa szo lgálĺó helyis ég v onatkozźls á b an
Előterjesztő: Bozstk István Péter - ýagyongazdálkodási igazgató

313 /f017 . (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(Tematiĺrni blokkban történt a szavazás.)

A'Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

)adószámmal rendelkező magánszemély által
u. 86. szám a|atti,35527/2lAl74 hrsz.-u, 49 m2
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1.) hozzájá'rul a Botos Zsuzsanna egyéni vál|alkozó által bérelt, Budapest VIII. keľület,
Diószegi Sámuel u. 10/B. szám alatti, 3597510lA/1 hĺsz.-ú, 45 mf alapterüIetű,
onkormiĺnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás céI1ára szolgáló helyiség
felújításahoz.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkoĺlási Kĺizpoĺ1'ZrL. vagyongazĺlálkodási igazgatőja
Hatráridő: 20|7 . áprllis 26.

2.) hozzájńrul továbbá Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozóva| az l.) pont szerinti helyiség
tekintetében tcjrténő bérbeszámítási megállapodás megkotéséhez és a bérbeadóra tartoző
felújítáSi munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámitásához 10 hónap alatt
bruttó 4OO.4g8,- Ft (nettó 315.353'- Ft + 85.145,- Ft Áľe; osszegben. Az elszámolás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott számlák
alapj án lei gazolásra kerülj enek.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási lgazgatója
Határidő: 2017 . máius 3l.

Napiľend 3.l4. pontja: A Metalloľg Bt. peren kívĺili egyezségi ajánlata a Budapest VIII.
keriilet, Dankĺí u.22. szám a|atti helyiséggel iisszefiiggő tartozás vonatkozálsában
Előterjesztő: Bozsik István Pĺlter - vagyongazdálkodósi igazgató

314 /f017 . (Iv.26.) sz. Városg azdá|kodási és Pénzügyi BŁotts ág határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľenlatikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Metallorg Bt. képviseletében eljárő Gullai Sándor ugyvezető peren kívĺili
egyezségi ajźnlatát azza|,hogy hozzájáľ^ul, hogy a Budapest VIII. kerület, Dankó v f2.
szćtm a|atti, 3531r3l0lN1 hrsz.-ú, 55 m. alapterületű, utcai bejáratu, pinceszinti' nem
lakás céljáru szolgálő helyiség vonatkozásában 2017. március 06. napjára aktualizált
I55.366,- Ft tőke, valamint 60.632,- Ft késedelmi kamat, továbbá 5.000,- Ftkozjegyzői
díj, összesęn 220.998,- Ft fennźi|ő tartozása kapcsán az e,'ĺó| sző|ő, a határozat
mellékletétképezo megállapodás megkötéséhez és a Metalloľg Bt. á|tal ahátraléknak az
ezt követő 15 napon belüli rendezéséhez azza|, hogy amennyiben a Metallorg Bt. nem
tesz eleget afizetési kötelezettségének amegźi|apodás szerinti fizetési határidőben, úgy
a peres eljĺĺĺás folytatásara keľül sor.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2017 ' tlptilis 26.

2.) felkéri a polgármestert a hatźltozat 1.) pontjában foglalt megállapodźs a|áírásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . május 1 5.
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3.) felkéľi a polgármestert a peľes eljárás megszüntetése iránti kére\em aláírására a

Metallorg Bt. fizetési kcĺtelezettségének teljesítését kovetően.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . május 3l.

A 314tf017. (Iv.f6.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 3.15. pontja: Javaslat kátyúkárra| kapcsolatos kártérítési igény elbírálásáľa
Eĺőterjesztő: Acs Péter - vá'ľosüzemelĺetési igazgató

315 12017 . (Iv.26.) sz. Város gazdálko dás i és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľenlaĺikai blokkban ĺortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a BÉR-ELEK Kft. (székhely:

1138 Budapest, Váci út 113.' adószám: 14014587-2-41, cégsegyzékszám.. 01-09-884812'
képviseli: Kurpé Csaba ügyvezeto) á|ta|, az NND-799 frsz.-ú gépjárművet éľintő, Budapest
VIII. kerĹilet, Kőris utca 12. szźtm e\őtt 2016' augusztus 3I. napján töľtént káresemérľryel
kapcsolatban eloterjesztett kárigéný a Groupama Garancia Biztosítő Zrt. állásfoglalása
a|apjánelismeri, és a biztosító által megállapított örľész 10.000,- Ft osszegét kifizeti.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . ápr|Iis f6.

Napirend 3.16. pontja: Javaslat kátyúkáľral kapcsolatos káľtérítési igény elbírálásáľa
Előterjesztő.. Acs Péter - városüzenleltetési igazgató

316/201,7. (W.26.) sz. Váľosgazd'á|kodási és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazds.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Ciderstore Kft. (székhely: 1085

Budapest, József kľt. 69., adőszám:23959280-2-42, cégsegyzékszám: 01-09-98654|) áIta|, a

YJD-362 frsz.-ri gépjármtĺvet érintő, Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 10. szám előtt

2017. janufu 24, napjźĺn töľtént káreseménnyel kapcsolatban előterjesztett kĺárigéný a
Groupama Garancia Biĺosító Zrt. állásfoglalása alapjan elismeri, és a biztosítő źital
megállapított önĺész 15.136,- Ft összegét kiťĺzeti.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2017 . ápti|is f6.
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Napiľend 3.l. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Somogyi Béla u. 24. szám a|atti
üres, tinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadására
érkezett bérbevételi kérelem elbírálásáľa
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodósi igazgató

Soós Gyłirgy
Napirend vitáiát megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Eti, hogy a Somogyi Béla utca egy menő hely, mármint frekventált, nagyon keresett bérleti
helyszín. Miért nem adják ki annyiért az aján|attevőnek, amennyi bérleti díjat fölajánlott, azon
is van még haszna aZ onkormányzatnak, vagy ennyiľe túljelentkezés van ęzért az
üzlethelyiségért? Most csak egy pá|yázó van, ha jól érti.

Soĺós Gyiirgy
Lényegében ftilajánlják neki ezt a|ehetőséget, hogyha él vele, akkoľ elfogadja, lra nem, akkor
maximum visszajön a Bizottság elé.

Komássy Ákos
De az onkormányzatnak inkább érdeke az, hogy legyen bérlője annak a helyiségnek, mint
hogy nem. Ha tett egy konkľétan megnevezett ajánlatot, és egy igény van, akkor ha

megindoko|ja az előteľjesztő, hogy miért éri meg egy olyat visszaadni, amiért valószíniĺleg
nem veszi bérbe, akkor tudomásul veszi.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt az előterjesztőnek.

Bozsik István Péter
A Somogyi Béla utcába érkeznek be folyamatosan megkeľesések, konkĺét igény ęrre a
helyiségľe ettő| az egy bérlőtol érkezett, ezért javasolták a számított béľleti díjon bérbe adni'
illetve azaján|ata ennek méga felét sem éri el' úgyhogy nem szerettek volna itt mérlegelni
egyelőre.

Soós Gyöľgy
Megáltapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, a napirend vitájtú|ezárja, és szavazásra
bo csád a a hatźlt ozati j avas latot.

A Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem jdrul hoad a Budapest VIil. kerület, Somogyĺ Béla u. 24. szttm a|aÍti,

3642lĺ0lN25 hľsz.-ú, 26 m' alapteľületri, utcai bejźlratt, füldszinti, galéľiás, nem lakás
céIjára szo|gá|ó helyiség bérbeadásához {IE) adószámmal rendelkező
magánszeméIy tészér e, 20. 0 00,-Ft/hó +ÁFA b érletÍ díj ö sszegen.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is 26.

2) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szám a|atti,36421ĺ0lN25
hrsz.-ú, 26 m2 alapterületú, utcai bejfuatu, ťoldszinti, ga|ériás, nem lakás cé|juaszolgá|ő
he1yiségbérbeadáśahozlŰđőszámma1rendelkezómagtnszemélyrészére
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határozat|an idore, 30 napos feimondási határido kikotésével, kézműves míĺhely és

kiállító teľem tevékenységek céljáľa, 45.750,- Ft/hó + Ár.a. bérleti díj + kozĹizemi és

ktilönszolgáltatási drj ak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
IIataridő: 2011 . áprll'is 26.

3.) felkéri a JózselVárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amely hattiyba lépésének feltétele, llogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI.20.) onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó

bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 1'7, $ (4) bekezdése a|apján
közjegyzó előtt egyoldalú kĺ;telezettségvállalási nyilatkozat aláirását vállalja a leendo

bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . május 31.

Soĺós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazaÍta| aBizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

317/20L7. (Iv.26.) sz. Városgazdá'I.kodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem jdrul ltoud a Budapest VIil. kerület, Somogyi Béla u. f4. szám alatti,

364f1/0|N25 hĺsz.-ú, 26 m2 alapterületű, utcai bejáľatú, ft)ldszinti, galériás, nem lakás

cé|jára szoIgáIő helyiség bérbeadásához 

-. 

adőszámma| rendelkező
magánszeméIy részére, 20.000'-Ft/hó +AFA béľleti díj cisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . áptĺ|is 26.

2.) hozzájárul a Budapest VIil. kerület, Somogyi Béla u. 24. sztlĺn alatti,36421ĺ0lNf5
hrsz.-ú, 26 mf alapteľülettĺ, utcai bejáratu, ftjldszinti, galériás, nem lakás cé|jfua szo|ga|ő

helyiségbérbeadásához(-adőszámmalrendelkezőmagánszemé1yrészére
hatátozat|an időre' 30 napos felmondási hataridő kikötéséveL, kézmilves műhely és

kiáltító terem tevékenységek cétjára, 45.750,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + kclzĹizemi és

különszolg á|tatási díj ak ö s szegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺiđő : 2017 . áprí|is 26.

3.) fetkéľi a Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.ł ahatźrozat2.) poĺtja szerinti béľleti
szerzođés megkötéséľe' amely hatá|yba lépésének feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajdonábaná|lő nem lakás céIjáraszo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI.20.) ĺĺnkormányzati rcnđeIet 14. $ (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bruttó
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bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hataridő: 201'7. május 31'

Napirend 3.12. pontja: A Budapest VIII. keľĺilet, Jĺízsef krt. 18. (Bacsó BéIa utca felőli
bejárat) szám alatti üres, iinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáIó helyiség
bérbeadására érkezett három kérelem iigye
Előterjesztő.. Bozsik Isĺván Péter - vagyongazdáĺkodási igazgató

Soós Gytirgy
Napiľend vitáját megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Erti az előteriesztőt, egytészt nem tartja szerencsésnek, hogy egy kategóriában kezelnek egy
politikai szervęzetet. amelyik szeretne egy irodát Józsefuárosban, meg az üzleti
felkereséseket. Azt gondolja, hogy bőven van mobiltelefon uzlęt mát Jőzsefvárosban, neki se
inge, se gatyája a Demokĺatikus Koalíció, de miért ne lehetne nekik egy irodájuk, hogyha
tudják ťlnanszítozni. Aztjavasolja' az eređetijavaslatát felül is bírá|va, eľedetileg azt akafta
javasolni, hogy a számított bérleti díjon, ahogy ahatározati javaslat 4.) pontja sző|, ajáĺIják
föl a Demokĺatikus Koalíció VIII'' x. keľiileti szervęzete részére béľbeadásra ezt a
helyiséget. De azt is elképzelhetőnek tartja, hogy ajánlják föl mind a 3 igénylőnek ezért a

számított bérleti díjért a bérlęti lehetőséget, szerinte aZ nem teljesen jó, ami aZ

előterjesztésben van, hogy a háromból egyiknek se fogadják el a bérleti đíj ajźn|atát, de kettőt

visszadobnak. Ha érdemben mérlegelni tudnak valamit, akkor mindenképpen azt javasolja,

hogy a nem szokványos igényt részesítsék előnyben, tęhttt, hogy a Demokľatikus Koalíció
szeretne itt irodát kivenni, ettol függetlenül természetesen érti, hogy az onkoľmányzat
érdekeit védendő, hogy számított bérleti díjon ajánlják ftjl a bérleti lehetőséget, és nem az

általuk tett ajánlaton. Azt gondolja, hogy kicsit többet kap abból Józsefuáros, hogyha egy

ilyen társadalmi-politikai szeľvezetnyit egy irodát, mintha lesz még egy mobiltelefon bolt a
kerületben.

Soós György
Nem tud egyetéľteni Komássy úrral, hogy csak a DK-nak, azza| egyet tud érteni, hogy mind a

3 igéný benyújtónak küldjék meg ezt a magasabb árat. Megkérdezi a JGK-t, hogy mi a
véleménye? Esetleg ők is beadnak újabbat, vagy fujákkí az egészetpźůytaatra.

Bozsik István Péter
Itt még gazdáIkodźlsi szempontokat vettek figyelembe, eztény.

Soós Gytirgy
Módosító j avas lata, ho gy írj rák ki pá|y ázatr a.

Bozsik István Péter
Befogadja, kiíť ĺĺk bérbeadási ptiyázatra.
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Soós György
Megadj a a szőt o szi Ev áĺak.

Őszi Éva
Megéti azt, hogy 25 e Ft az kevesebb, mint 43 e Ft, vagy 45 e Ft. Elmondaná az
előzményeket.Ez azugy lassan júniusban lesz 1 éve, hogy folyik. Hatodik hónapban, mint a
józsefvaľosi ügyvezető alelnöke a szervezettiknek, fölvette a kapcsolatot dr. Pesti lvettel és
megbeszélték. Azt mondták, az furcsa, hogy egy politikai szervezet kér helyiséget, de azt
mondta, hogy nyugodtan kéľheti. Június 29-én dr. Juhász Júlia divízióvezetőnek beadta az
igényt, visszaírta, hogy forduljon a Farkas ors igazgató úrhoz jútius I3-án. Szeptember 8-án
kapott egy levelet az Illés úrtól, hogy Balogh Erika referens elmondja attť1ékoztatót, és adják
be a bérleményre. Nem októberben, hanem szeptemberbęn adták be, tehát l hónap diffęrencia
van, és február 3-án kapott egy olyat, hogy tobb jelentkező van, és legyen türelemmel. Utána
április 5-én más jelentkezők is vannak, és adjanak bérleti ajánlatot. Megérti, ők egy politikai
szetvezet, önellátóak, önfenrrtaľtóak, nem tudnak Versenyezni egy olyan céggel, akinek
profitja van. Az egészben csakazt sérelmezi, hogy majdnem 1 évig tartott ezazugy. Köszöni,
hogy meghal|gatták, szavazni nem fog, mivel éľintett.

Soós György
Nem érintett egyébként, nem érzi annak, de rendben. Megállapitja, hogy további kérdés,
hozzźlsző|źls nincs, a napirend vitáját |ezárja, és szavazásra bocsátj a az alábbi, módosított
határ o zati j ava s l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy felkéľi a Józsefvárosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a Budapest VIII. keriilet, József kľt. 18. (Bacsó Béla utca
felőli bejárat) szám alatti,34852lO/Nl1 hľsz.-ú, f0 m2 alapterületű, tjnkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, füldszinti, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség béľbeadására nyilvános pá|yázat
kiírására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2017 . áprĹ|is 26.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazattal aBizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

3 Í8 ĺf0 17 . (Iv. 2 6. ) sz. Vá ro s g azđá|ko dási és P é nzü gy i B izo tts äg határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság t,ey dönt, hogy felkéri a Józsefuiíľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.4 a Budapest VIII. keľiilet, József kľt. t8. (Bacsó Béla utca
felőli bejĺĺrat) szźtm alatti,34852/OlNl 1 hľsz.-ú, 20 m2 alapterülettĺ, önkormiányzati tulajdonú,
utcai bejarat,(l, fü|dszinti, nem lakás céljĺíra szo|gá|ő helyiség bérbeadásara nyilvános pźllyźnat
kiírásźra.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľiđő: 2017. źlprilis 26.
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Napirend 3.17. pontja: A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpo nt Zártkorűen Műktidő
Részvénytáľsaság átta| 2016. évben a ktizszo|gáltatási szeľződés keretében e|végzett
beľuházások/felújĺtások elszámoIása, térítés nélkĺili átadása
Előterjesztő: Láng Gáborné - gazdasági vezető

Soós Gytiľgy
Napirend vitájátmegnyitja, megadja a szőt'oszi Évának.

Oszi Eva
Téves volt a kikéľésę.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőláS nincs, a napirend vitáját|ezárja, és szavazésta
bocsátj a a határ ozati j avas latot.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. kĺĺnyveiben szeľeplo
berulrázásolďfelújítások térĺtés nélküli źLtadását az onkormányzat részéte |I4|3 072 Ft
ér1éken, az a|ábbiak szerint:

Budapest VIII. kerület, Vajda Péter Ének-zenei Altalános és Spoľtiskolába
sporteszkö z beszerzés 840 925,- Ft
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 23, szám előtti járda és útburkolat felújítás
kivitelezése 1 732 947,- Ft:
Budapest VIII. kertilet, Népszínház utca 40-46. és Szézad,os utca 2-3O. közott]
járdaszakaszokon virágtartő oszlopok kihelyezése 8 839 200,- Ft.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke
Határidő: 2017. áprl|is 26.

2. felkéri a polgármestert a jelen hatáľozat !. számu mellékletében lévő átadás - átvételi
j e gyzőkĺĺn yv a|áír ásár a.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke
Határido: 2017. áprllis 26.

Soós Gyiirgy
Megállapída, hogy 10 igen, 0 nem, O tartőzkodás szavazattal a Bizotts ág az a!ábbihatérozatot
elfogadta:

319ĺ2017. (Iv.26.) sz. Városgazd,á|kodźlsi és Pénzĺigyi Bizotts ághatározata
(l0 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, könyveiben szereplő
beľuhĺŁások/felújítások téľítés nélküli źúadźsát az onkormányzat részére tL413 072 Ft
értéken, az a|ábbiak szerint:

a)

b)

c)



a) Budapest VIii. kertilet, Vajda Péteľ Enek-zenei Altalános és Spoľtiskolába
sporteszköz beszerués 840 925'- Ft;

b) Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 23. sztlm előtti járda és útburkolat felújítás
kivitelezése 1 732 947,- Ft1'

c) Budapest VIII. kerület, Népszínhaz utca 40-46. és Százados utca 2-30. kozötti
járdaszakaszokon virágfartő oszlopok kihelyezése 8 839 200'- Ft.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságanak elnöke
Határidő: f0I7 . áprl|is 26.

2. felkéri a polgármestert a jelen hatáľozat |. számu mellékletében lévő átadás - átvételi
j e gy zokonyv aláir ásár a'

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke
Határido: f0|7 . április 26.

A 31,9ĺf0|7. (Iv.f6.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ás b eĺi e ĺ ő terj e szté s)

Napirend 4. 1. pontj a : Fellebbezés Détegyh áza Község Önkorm ányzat polgáľmesterének
f600-2/f0l7. iigyiľatszámú hatáľozata ellen, néhai 

-kłiztemetési

kiiltség megtéľítésének elutasítása ügyében ZART ULES
Előterjesztő., dr. Kovács GabľieĺIa - aljegyző

A napirend tlírgyaltísa zárt iilés keretében ttirtént az Mijtv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend táľgyalósa sordn elhangzottakat és a megltol,ott 320/20I7. (IV26.) sz. VPB

Jtatdrozatot a zárt iilésrdl késziilt jegyzőkt)nyv tartalmazza.

Napiľend 4.2. pontja: Javaslat az ,,Irodatechnikai berendezések béľlése' teljes körű
karbantaľtása és 

^z 
eze|<|lez kapcsolódó szoftveľ béľlése'' tárgyűl közbeszerzési

eljárásban kiizbenső dtintés meghozata|ára ZART ULES
Előterjesztő: dr. Balĺa Katalin - a Jegyzői Kabinet vezetője

A napirend tdrgyaldsa zlźrt iilés keretében történt az Mön. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elltangzottakat és a meglrczott 32I/20l7. (IV.26.) sz. WB

határozatot a zdrt iilésről készíik jegyzőkönyv tartalmazza.
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Napirend 4.3. pontja: Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság
276/2017. (Iv.10.) számú határozatálnak módosítására z1'rur ÜlÉs
Előterjeszĺő: dĺ.. Gąląnĺbos Eszter - a Gazdálkodási Üg,,osztály vezetője

A napirend tdrgyald.sa zdrt iillĺs keretében tijrtént az Mijtv. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalósa sorón elhangzottakat és a meghozott 322/2017. (IV.26.) sz. WB

Itatúrozatot a zdrt iilésrőI késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napirend4.4.pontja:JavaslataBudapestvnI.kerület,Salgótaľjániu.E
szám alatti ingatlanra vonatkozó e|ővásáľIási jogró| való lemondásra zĺRiľ ÜI,És
Előterjesztő.. dr. Gaĺambos Eszĺer - a Gazdálkodási Ügyosztóly vezetője

A napiľend 4.4. pontját kĺiltin táľgyalásra kikérték.

Napirend_4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII.

- 

szim a|atti lakás páiyázaton kíviili
"érték kii|łinbözet tisszegének cstikkentéséľe

. pontja: Javas|at a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel utcaD
zám a|atti lakás pályázaton kívĺili minőségi lakáscseréjére és.. a forgalmi

ZART ULES
Józsefvárosi Gązddlkodási Központ Zrt.

érték kiiltin b tizet iĺsszegének cs tikkentés ére
Előterjesztő: Bozsik Isĺván Péĺer - a
v Cl g)/ o ngaz dál ko dás i i gaz gat ój a

A napirend 4.5. pontját kültin tárgyalásra kikérték.

keriilet, Diószegĺ Sámuel utcaF
minőségi lakáscseréjéľe és..a foľgalmi

ZART ULES
Előteľjesztő.. Bozsik István Péteľ - a Józsefvárosi Gazdáĺkodósi Központ Zrt.
v a g/ o ngaz dál ko dás i i gaz gat ój a

A napirend túrgyaldsa zdrt iilés keretében tijrtént az Mön. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a megltozott 323/2017. (IV.26.) sz. WB

ltatározatot a zdrt iilésrőI kěsziik jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napirend 4.7. pontja: Javaslat a Budapest YIII. kerĺĺIet, Tiimő u.Itrzám
a|atti lakás pá|yázaton kívüli minőségi lakáscseľéjéľe és a foľgalmi érték küIłinbiizet
iisszegének cstikkentésére zĺnr Ül,És
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefiórosi Gązdĺźlkodást KÓzpont Zrt.
vagl o ngazdáI ko dás i i gaz gatój a

A napirend tdrgłaldsa zdrt iłlés keretében ttirtént az Mötv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat ěs a megltozott 324/2017. (IV26.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

s9



Napiľend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest vlu. keriilet, Magdolna u
alatti bérlemény cseľeszerződésének j óváhagyásáľa
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefiárosi Gązdálkodási Közponĺ Zľt.
v a8)/ o ngaz dáI ko dds i i gaz gat ój a

A napirend 4.8. pontját kĺilłin táľgyalásra kikérték.

Napirenđ 4.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jóváhagyásaesetidtintésalapján_BudapestvIII.kerĺilet,K..n.'tcaT
Előterjesztő: Bozsik Isĺvón Péter - a Józsefvarosi Gazdálkodási Közponĺ Zrt.
vagyolngazdáĺkodási igazgatója ZÁnr ÜĹÉs

A napirend 4.9. pontját küliin táľgyalásľa kikérték.

Napirend 4.10. pontja: Javaslat az ''LNR-E/2017. típusú'' bérlaká.s pályáztt
eredményének megállapítására ZART ULES
Előterjesztő.. Bozsik István Péteľ - vagyongazdálkodási igazgató

A napirend 4.10. pontját kii|ön tárgya|ásra kikéľték.

Napiľend 4.4. pontja: Javaslat a Budapest vlu. kerĺilet, Salgótarjáni u.-
szám a|atti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogľól való lemondásra ZART ULES
Előterjesztő.. dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ügłosztály vezetője

A napirend tdľgyaldsa zdrt iilés keretĺ1ben tijrtént az Mötv. 46.s (2) bekezdése éľtelmében. A
napirend tdrgyalltsa sordn elltangzottakat és a meglĺozott 325/2017. (IV.26.) sz. VPB

Itatórozatot a zdrt iilésről készĺilt jegyzőköltyv tartalmazza.

Napirend 4.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Diószegi Sámuel utcaJ
m alatti lakás pá|yázaton kívüli minőségi lakáscseľéjére és a forgalmi

érték kiiliinb iizet tisszegének cs iikkentés ére ZART ULES
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter
v agl o ngaz ddĺ ko dás i t gaz gat ój a

a Józsefvárosi GazdáIkodósi Központ Zrt.

A napirend tdrgyaldsa utrt iilés keretében törtěnt az Mijn. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napírend tárgyaldsa sordn elhangzottakat és a megllozott 326/20I7. (IV.26.) sz. WB

Itutdłozatot a uÍrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

NapÍrend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u.Il}zám
alai,ttibérlemény cseľeszeľződésének jőváhagyására zĺF*r tims
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefvórosi Gazdálkodási Központ Zrt.
v ag/on4ązdĺźl ko dĺis i i gaz gat ój a

A napirend tĺÍrgyalása aÍrt iilés keretében tĺjrtént az Mtjn. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elltangzottakat és a megltozott 327/2017. (IV.26.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

zÁnľ ÜI,Bs
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Napirend 4.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jóváhagyása eseti dłintés alapján _ Budapest VIII. keriilet, Kun ..tcae
Eĺőterjesztő: Bozsik Istvón Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺ)zpont Zrt.

,og,i,go,dótkodási igazgatója Z^RT tjĺ'ns

A napirend tórgyalósa ztÍrt tilés keretében történt az Mijtv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyallźsa során elhangzottakat és a meghozott 328/20I7. (IV.26.) sz. WB

hatdrozatot a ztźrt iilésrőI készüIt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 4.L0. pontja: Javaslat az ,,LNR-E/2O17. típusú'' bérlaká.s pá|yánat
ZART ULESeľedményének megállapításáľa

Előterjesztő: Bozsik István Péter v a gyo ngaz dóĺ ko dás i i gaz gató

A napirend túrgyallźsa ztźrt iilés keretében ttirtént az Mötv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirenĺI tárgyallźsa sorĺÍn eIhangzottakat és a meghozott 329/20I7. (IV.26.) sz, VPB

hatdrozatot a zúrt iilésről készüIt jegyzőkönyv tartalmazza.

Soós Gyöľgy
Az ülés újra nyilvános, és avégéhez érvén lehetőség van kéľdések feltételére.

xÉpvlsBĺ,ol ľBl,vIlÁcosÍľÁs xÉnBspx
(szó szerinti Ieírásban)

Pálovics László
M"gi"t ľégi vesszőparípámat veszem e|o, a közterületi barkácsolás, remélem, engedély

nélküli barkácsolás és egyúttal egy poľtál stílusidegen megerőszakolása. A Népszínház utca

24-ben tapaszta|tam, hogy ott van egy fogorvosi rendelő, és vagy hozzátartozlk ez a

portá|rész, vagy mellette van, mindenesetre a tulajdonosa egy olyan rácsot épített elé, amely

gyakorlatilagaközterületen á||,afa| síkjától olyan 30-40 cm-re. Helyre kis rács, minthogyha

egy ilyen előkertet csinált volna az uz\ethe|yiség elé, és az egészet megkorontzta egy helyre

kis vascső timpanormal. Egyszerűen hátborzongatő ránézni is egy olyan ember számtna, akit

érdekel, hogy hogy néz ki a városa, de hát egyuttal a kcizterületre is kilóg. Es ez biztos,

remé|em legalábbis, hogy engedély nélkül, mert hogyha erre valaki engedélý adott, az meg

ktilön botrány.

Soós György
Meg fogjuk nézní mindenképp, és írásban válaszolunk. A bizottsági ülést 13 őra 33 perckor

b ezát om, kö szönöm a r észv étę|t.

K. m. f.
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Vłirös Tamá
Bizottsás alelnöke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság f0 17 . április f6-ai u|ésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

A jegyzokönyvet készítette: ̂

-^ ľĺ , Ąľ,. nľĺl
Ůďkr,L,' ficY.{,tYte t/C!s.-
Deákné Lorincz Márta
Szervezési és Képviseloi Iroda llgyintézoje

.í., i / í-
:Í. bą c 4ĺ,/l ľ, ,
Fazekasné YdrsaI.ívia
Szervezési ./s Képviseloi Iroda ngyintézője

A iegyzőktinw melléklete:

. 1. sz. melléklet l ą 306/2017. (IV.26.) sz. VPB határozat melĺéklete

-f. sz. melléklet I a 3]4/20]7. (IV.26.) sz. VPB határozat melléklete

.3. sz. melléklet / a 3]9/20]7. (IV.26.) sz. VPB határozat mell,ékĺete

. 4. sz. mellék|et l név szerinti szavazási lista
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l. sz. nle|Iéklet
a 30ő/20I7, (IV'26.) sz.

VPB ha,tározat m elléklete

NYILATKOZ,AT

Budapest Főváros VIII. kerület Jĺízsefuárosĺ onkormáLnyzat (1082 Budapest, Baross u.

63-67., adószáma 15735715-2-42) (a továbbiakbaĺl: onkormanyzat) megbízásábő| és
meghata|mazźsából etjáĺva a Budapest Józsefurĺrosi onkormányzat Városgazdálkodĺási és
Pénzúgyi Bizottság ........./20|7 (IV. 27.) szárrŃ hatáĺozata alapján a Jĺízsefvárosi
Gazdálkodásĺ Kiĺzpont Zrt. (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.' cégsz'áma:01-i0-048457;
adőszétma:25f92499-f-42; képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodtsiigazgatő)

hoz'zájáru|ását adja

aŁlhoz, hogy a Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormányzat kizaróIagos
tulajdonában áltó, 36481ĺ0IN34 hrsz. alatt nyilvántartott, 46 m2 alaptertiletű, természetben a
Budapest VIII. keriilet,Gutenberg tér 2. szám alatt található utcai bejáratu, fiĺldszinti nem
lakas cé|jára szolgáló helyiségre vonatkozóan a MOZA K!Ít. (székhely: 845I Ajka,
Szőlőhegyi utca 01325.; cégsegyzéksztm: 19-09-51346|; adószám: 23083745-2-19;
képviseli: Kaukeľ Szilvia ügyvezető) az onkormtnyzattal kötott béľleti szeruődés a\apjén, a
béľleti jogviszony időtartama a|att., szék.helyet létesítsen, azt hivatalos irataiban megjelölje,
valamint a székhely szerint illetékes Törvényszéken és hatóságoknĺáJ azt bejelentse.

AI{oza^IłÍt. az ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat.

A székhely hasznáIat jogcíme: aMoZA Kft. 201 5. július 13. napján ke|t, 201'9. december 3 1 '

napjáig szóló hatrározott ideju bérleti szerződése.

Budapest, 20L7 . április

,/-)
(ĺ'n

Bozsik Isttán Péteľ
Y agy ongazdalko dás i Igazgatő

Józsefuaĺosi Gazdĺálkod ási Központ Zrt.
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IGAZGA IosÁG

3. sz. melléklet
a 319/2017. (1V.26.) sz.

VP B hatá rozat nle lléklete

l. sámú męl|éklęt

ÁrłnÁs-ÁTVÉTE LI rE GY zoKoľvw

Átadó: Józsefuárosi Gazdá|kodási Közporrt Zrt. 1083Budapes! Losonci utca 2'

Atvevő.. Budapest Főváros VIII. kerijlet Józsefuárosi onkormányza t 1uĽ|Budapest,Baross utca 63-67.

Dátum: 2017. ápri|is ..

ÁtaAás helye: Bp., Főr,áros VIII. kerü|etJózscfuĺírosionkoľnláIlyzaĺ l082 Budapest,Baross utca 63-67.

ÁľaoÁsna KERtIL. vAGYoN KoI\In/ 
'ZERINTI 

ÉnľÉr.e:

04Il455 sz. szám|a mĺĺso|at
587278 sz. száL|ító|evél máso|at
áLrtáb|ázÄt átvétel i aláíras sal
e|őirźnyzat módosítas
adrásvételi szľcrződés
műszaki leínás
aj ánlattételi ny i|aLkozzt

sM-f} 1 6 ĺ3 4 sz. szfunIamásolat
teljesítés igaznlrźn
felmérési napló
feljegyzes
źúĄ<1ź.s- átv éte|i j egy ziĺkönyv
készrejelentés
teljesítés igazo|ás
vál lakozísi szerző dés másolat
építési napló

f.

Bp., Vm. k"rĺiIet-va.;au ľoter
Sportiskola sporteszkozcĺk

Szentki rályi ut"ażj. számäőtti és útburkolat felúi ítás | 732 947,_Bp.' VIII. kerüIet Nepszínha" urca 
"sTzĺ'ados utca szakaszra

ulégt'.t0 oszlopok telepítése

1'Ĺ413o72,.

Atadásľa kerülő bizonylatok:

/ózsefvárosÍ Gazdálkodási Központ Zrĺ. . lgazgatóĺág



PF I6138 sz. szám|a máso|at
nyilatkozat
te|jesítés igazolźs
átadás- átvéte| i jegyzőkönyv
készľejelentés
szprzndés meghosszabbítási kezdeményezés
keze|ői h o zzáj át u| ás kéré s e
kö zmíie gy eztetés, j e gyző kö n1.v
adatsznlgá|tatási díj elszám o|ásához jegy zőkonyv
kozmíiegy ztetés i nyi I atkozat
ad'atszo|gtt\tatas i d íj e l s ámo l á s áh oz j egyzőkĺinyv
forgalomtechnikai keze| ői hozzájáru|ás
térkóp rószlet
váI la|kozasi szęrziidé,s máso I at

Afvevő aláírásommal igazolom, hogy a fent fe|sorolt dokumentumokat a mai napon hiánýalanuI
áfuettem.

3.

átado
dr' Pesti lvettigazgatősági elnök

Józsefuáľosi Gazdálkodási Kö4ont

átvevő
dr. Kocsis Máté polgármester

B udapest Főváros VIII. keľü let Józsefvárosi onkormánvzat

Józsefvá rosi Gazdáłkodás i KözPont Zrt., Igazgatőság
l082 Budapest. Baľoss tĺtca 63-67' . Telefon: oó ĺ 459 2l98 . E.maĺl: ilazgatosag@jgk.hu



4. sz. melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2017. ápri|is 26. 13:01
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat EIfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%

0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 10 í 00.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33
Osszesen 15 100.00

lgen
Nem

Név
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gyorgy
Komássy Ákos
Major Zo|tán
oszi Éva
Pálovics László
Soós György
Vöros Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attĺ|a
Pintér Attila

10 100.00 66.67

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
Távol

Fľakció



Szavazás eredménye

Ideje: 2017. ápriIis 26. 13:03
Típusa: NyÍlt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javas|at az
Nyomdai szolgáltatás beszerzése'' tárgyú
megá|lapítására

,,Európa Belvárosa
beszerzési e|járás

Program Il.

eredményének

Eredménve Voks: SzavoÁ össz%
lgen
Nem

I 90.00 60.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 1 10.00 6.67
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 33.33

Név
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gyorgy
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pálovĺcs LászIó
Soós György
Vörös Tamás
oszi Éva
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attĺla
Pintér Attila

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
ĺgen
lgen
lgen
Tart.

Távol
Távol
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. ápri|is 26. 13:04
Típusa: Nyĺ|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javaslat közterület.használati kérelmek elbírálására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

I 90.00 60.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 1 10.00 6.67
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33
osszesen í 5 100.00

Név
Dudás |stvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz Gyorgy
Major.Zo|tán
Oszi Eva
Páĺovics Lász|ó
Soós György
Vorös Tamás
Komássy Ákos
Borsos Gábor
Gondos Judĺt
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pintér Atti|a

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

TávoI
TávoI
Távol
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. április 26. 13:05
Típusa: Nyílt
Határozat E|fogadva
EgyszerĹĺ

Tárgya: Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáru!ás Budapest V||l. kerület,
Diószegi Sámuel utca 38-40. szám a|atti ingatlan vi!Iamosenergia e|látásához

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

I 100.00 60.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 9 100.00 60.00
Nem szavazott 1 6.67
Távo| 5 33.33
Osszesen 15

Név
oszi Éva
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gy9rgy
Komássy Akos
Major Zo|tán
Pá|ovics Lász|o
Soós Gyorgy
Vorös Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pintér Attila

100.00

Voks
Nem sz.

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017 . ápri|is 26. 13:06
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest V|ll.
Gyulai Pá| utcában 0,4 kV-os kábe| há|őzat részleges rekonstrukciójához

Eredménve Voks: Szav% ossz%

kerület,

lgen
Nem

10 100.00 66.67
0 0.00 0.00

Tartózkodĺk 0 0.00 0.00
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33

Név
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gy9rgy
Komássy Akos
Major Zo|tán
Őszi Éva
Pálovics Lász|ó
Soós György
Vöros Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attĺ|a
Pintér Atti|a

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

Ideje. 2017 . április 26. 13:08
Típusa: Nyí|t
Határozat EIutasítva
EgyszerŰ

Tárgya: Napirend 2.4. pontja: Javaslat az |RINGBER Kft. gépjármű.elhe|yezési
köte l ezettség én ek pé nzbe l i m egvá ltássa ! történő teljes ítésére

Eredménve Voks: Szavo/o össz%
lgen
Nem
Tartozkodik

1 10.00
I 90.00
0 0.00

6.67
60.00
0.00

Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33
Osszesen 15 100.00

Név
oszi Éva
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gygrgy
Komássy Akos
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Soós György
VörÖs Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pintér Attila

Voks
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

TávoI
TávoI
TávoI
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. ápri|is 26. 13:10
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
2016. évi éves jelentés elfogadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

I 80.00 53.34
0 0.00 0.00
2 20.00 13.33

Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33

Név
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz György
Major Zo|tán
Pálovics László
Soós György
Vöros Tamás
KomáFsy Ákos
Oszi Eva
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pintér Atti|a

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
ĺgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

Távoĺ
TávoI
Távol
TávoI
Távol

Frakció

l
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Szavazás eredménye

ldeje: 2017 . április 26. 13:11
Típusa. Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: 3' blokk

Eredménve Voks: Szav% össz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33
tsszesen 15 í00.00

lgen
Nem

Név
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gyo.rgy
Komássy Akos
Major,ZoItán
Oszi Eva
Pá|ovics Lász|ó
Soós György
Vörös Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pintér Attila

10 100.00 66.67
0 0.00 0.00

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. április 26. 13:12
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.í. pontja: Javaslat a Budapest Vlll. kerület, Somogyi Béla u.
24. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgá!ó helyiség
bérbeadására érkezett bérbevételi kére|em elbírá|ására

Eľedménve Voks: Szav% össz%
I 90.00 60.00lgen

Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 10.00 6.67
Szavazott í 0 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 33.33
Osszesen í5 í00.00

Név
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Major.Zo|tán
oszĺ Eva
Pá|ovĺcs Lász|ó
Soós Gyorgy
Vörös Tamás
Komássy Ákos
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pintér Attila

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

Távol
TávoI
TávoI
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|cleje: 2017' ápľi|is 26. 13:18
Típusa. NyÍlt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Táľgya: Napirend 3.12. pontja: A Budapest VlI|. kerĹilet, József krt. í8. (Bacsó Béla
utca felő|i bejárat) szám a|atti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szo|gáló helyiség bérbeadására érkezett három kérelem ügye

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

9 100.00
0 0.00
0 0.00

60.00
0.00
0.00

Szavazott 9 100.00 60.00
Nem szavazott 1 6.67
Távol 5 33.33
Osszesen 15 100.00

Név
Őszi Éva
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gygrgy
Komássy Akos
Major Zo|tán
Pálovics Lász|ó
Soós Gyorgy
Vörös Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pĺntér AttiIa

Voks
Nem sz.

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
TávoI
TávoI
Távol

Frakció

l0



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. ápri|is 26. 13:18
Tĺpusa: Nyílt
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.17. pontja: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkoríien
Működő Részvénytársaság által 2016. évben a közszolgáltatási szerződés
keretében e|végzett beruházások/felújítások elszámo|ása, térítés nélktiIi átadása

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańózkodik

10 100.00
0 0.00
0 0.00

66.67
0.00
0.00

Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33
Osszesen 15 í00.00

Név
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gygrgy
Komássy Akos
Major Zo|tán
oszĺ Éva
Pá|ovics Lász|ó
Soós György
Vörös Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Pĺntér Attila

Voks
lgen
ĺgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
Távol
Távol

Frakció

l1


