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Soĺĺs Gytiľgy
Köszönti a megjelenteket a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2OI7. évi 17. rendes
ülésén. Megállapítja' hogy a Bizottság 15 fővel hatáĺozatképes. Ügyrendben megadja a szőt
Jakabfy Tamás képviselőnek.

.Iakabfy Tamás
Mielőtt a napirendrc| szavazna a Bizottság, azt szeretné kémi, hogy a zárt ülés keretében
targyalandó lakás elidegenítéseket, amíg nem kap a Bizottság ľészletesebb indoklást, nyílt
ülés keretében tárgyalja' ahogy eddig is.

Soĺis Gyöľgy
A kérésnek helyt ad, így nem lesz zźtt tilés keretében tĺárgyalandó előteľjesztés. Ismeľteti a
napirendi javaslatot, majd' szavazásľa bocsátj a az a|ábbiak szerint:

Napiľend

ĺ. Gazdálkodási Ügyosztáty
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üg1losztályvezető
(íľásbeli előterj e szté s)

l . Javaslat közterület-haszná|ati kéręlmek ęLbírtůásár a
2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keriĺlet, Diószegi Sámuel utca 38-42. víz-

és csatornabekötés kiépítéséhez
Tulajdonosi hozzájtĺrulás Budapest VIII. keľület, Práter utca 45-47. szám aIatt1
ingatlan vi l l amo s en er gia e|Itttásźthoz
Tulajdonosi hozzájtlrulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca |6. számu ingatlanra
|eágaző gázv ezeték ép íté séhez

2. J őzsefv árosi GazdáIkodási Közp ont Zrt.
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató
(írásb eli eĺő ĺerj esztés)

bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerüIet, Szentkirályi u.22-24.
szolgtiőszám a|atti üres, önkormányzati tulajdonú, füldszinti, nem lakás céliára

gar ázs helyiség vonatkozásában
zElérbevételikérelmeaBudapestVIII.kenilet,Szentkirályiu.

33-35. szarn a|atti tires, önkoľmányzati fulajdonú, ftildszinti, nem lakás céIjfua
szotgá|ő garźns helyiség vonatkozásában

3. Javaslat a Reményi Ede Cigtnyzenész Szövetség bérbeadás iránti kérelme
kedvezményes bérleti díjon tĺirténő engedélyezéséte a2OI7. évre

4. 3H Segítő Kozhasznu Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľtilet, Corvin
koz 4. szétm a|atti iires, tinkoľményzati tulajdonrĺ, nem lakás cé|jaru szo\gźiő helyiség
bérbeadása vonatkozasában

5. NETKER 2004 Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Hungária krt. 32.
száma|atti iĺres, cinkormányzatitulajdonú, nęm lakás céIjaruszolgá!ő helyiségre

6. NAGYCÉG Üveges és KépkeľetezoKft. bérbęvételi kérelme a BudapesiVlli. kertilet,
Nagy Fuvaros u. 26. szám a|atti iires, ĺinkormźnyzati fulajdonú, nem lakás céIjara
szolgźiő helyiség béľbeadása vonatkozásában

a
J.

4.



7. A Budapest VIII. kerĹilet, Szentkirályi u. 32lB. szám aIatti Ĺires, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségre vonatkozó tulaidonosi dĺjntés
visszavonása

3. Józsefvárosi GazdáIkodási Ktĺzpont Zrt. (lbtytatáý
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdátkodĺźsi tgazgató
(ír ás b e l i e l ő terj e s zt é s)

l. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és elad'ási ajźn|atjóváhagyása eseti dcĺntés
alapjarl- Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utcĘi
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at jővźhagyása
VIII. kerület, József ut"a(I.
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási aján|atjóváhagyása
VIII. kerĺilet, József utcil)
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételĺĺÍ és eladási ajánlatjóvlíhagyása
a|apján-BudapestVIII.keľület,KarácsonySándorufu;-L

2.

a
J.

4.

- Budapest

- Budapest

eseti döntés

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy i5 igen, 0 nem, 0 tartózkoďás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

43 6 l 20 17 . (v .29 .) sz. Vá ľo s g azdáIko dás i és P énzĺi gyi B izo tts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alź.ŕ'bi napiľendet fogadja el:

Napiľend

1. G azdá,|kodás i Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üg1losztdlyvezető
(írásb e l i előteľj eszĺés)

l . Javaslat közterület- haszná|ati kérelmek elbíra|ásár a
2, Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 38-42. víz-

és csatomabekĺjtés kiépítéséhez
3. Tulajdonosi hozzájarulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 45-47. szám a|atti

in gatlan vil lamo s en er gia el|átás źůloz
4. Tulajdonosi hozzájarulás a Budapest VIII. keľület, Nap utca 16. számű ingatlanĺa

|eágaző gźzvezeték építéséhez

2. J őzsefv árosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vag1longazdótkodási igazgató
(írósb eli előterj esztés)

t.tuérbevételikéľelmeaBudapestVIII.keľület,Szentkirályiu.22-24.
szám a|atti iires, ĺĺnkoľmányzati tulajdonú, ftildszinti, nem lakás cétjára szolgźiő
gar ázs helyi s ég v onatkozásáb an



vételi kérelme a Budapest VIII. kerÍilet, Szentkiľályi u.
33-35. szám alatĹi tires, önkormányzati tl|ajđonú, ftjldszínti, nem lakás céljára
szolgáló gaúlzs helyiség vonatkozásában
Javaslat a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség bérbeadás iránti kérelme
kedvezményes bérleti díjon töľténő engedélyęzésére a2017. évre
3H Segítő Közhasznú Egycsülct béľbcvétcli kórelme a Budapest VIII. kerület, Corvin
koz 4. sztm a|attí üres, önkormáĺyzati tulajdonú, nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiség
bérbeadása vonatkozásában
NETKER 2004 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Hungária kÍt. 32.
szźtm alattí üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjfua szolgáló helyiségre
NAGYCÉG Üveges és KépkeretezóKft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet,
Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti iires, <inkormźlĺyzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
A Budapest VIII. kerĺilet, Szentkirályi u. 32lB. sztlm alatti üľes, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás céljára szo|gá|o helyiségre vonatkozó tulajdonosi döntés
visszavonása

3. Józsefvárosi Gazdá|kodási Kłizpont Zrt. (olytatáý
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagyongazdálkodási igazgató
(ír ás b e ĺi e l őterj e szté s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at jőváhagyása eseti döntés
alapjáĺ_ Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi u

a
J.

4.

5.

6.

7.

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási aján|atjóváhagyása - Budapest
VIII. kerĹilet, József ut.uI

3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jőváhagyása - Budapest
VIII. kerület, József urcue)

4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételĺír és eladási ď1án|at. jőváhagytna dontés
alapjáĺ_ Budapest VIII. keľülęt, Karácsony Sándor

1. Gazdálkodási UgyosztáIy
Eĺőterjesztő. dr. Gaĺambos Eszter - üg1losztólyvezető
(ír ós b eli e lőterj e sztés)

Soĺós Gyöľgy
Külön tárgya|źsa tesz javaslatot a napirend 1.l. pontja tekintętében' Egyéb külön tźrgya|ésa
vonatkozó kéľések nincsenek, így u blokkban maradt napirendi pontok egytittes vitáját
megnyitja, |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbihatźtrozati javaslatokat:

Napĺrend 1.1. pontja: Javaslat kiizterület-használatÍ kéľelmek elbíľálásáľa

eseti

A napirend 1.1. pontját kĺilön tárgyalásľa kikéľÚék.



Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáru|ás a Budapest VIII. keľĺilet, Diószegi
Sámuel utca 38.42. víz. és csatoľnabekiités kiépítéséhez

A Varosgazdálkodlĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy a kivitelezéssel megbízott
Magyar Építő Zrt. (cégsegyzékszám: 01 10 04l90i; székhely: iiłl s.'aupest, Pillango u. zs.)
kérelmére tulajdonosi hozzájaru|ását adja - a Nemzeti Kĺjzszolgálati Egyetem Ludovika
Campus beruhźzźsa keretében, a Diószegi Sámuel utca38-42. szźtm alatti_ speciális képzési
épület ilj víz- és csatornabekötés kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikĺĺtéśekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájáĺalás a Diószegi Sĺĺmuel utca (hľsz.: 35903) munkálatokkal
éľintett területére terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a koziftkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĘáru|ást a vonatkozó rendelet (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell ké.ni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taĺtani,

d. a megszüntetett (levágott) víz- és csatornabękötéseket el kell távolítani,

e. kötelezi akivite|ezőt aDiőszegi Sámuel utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jáľda szegélyko) megfelelő minőségben történő helyreá||ítására, melyre abenlhtző
és kivite(ezó kozosen 5 év garanciát vállal:

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utcatłtpźiya burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel
kel l helyre éilitani, szerkęzęti réte genkén t. 20 -20 cm átlapo lás sal :

4 cm Vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a viz- és
csatornabekötést lefedő, osszefi.iggő felületen)
7 cmvtg. AC22jelű hengerelt aszfaltbeton kcitoréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizálttŃalrap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontĺíssal érintett Diószegi Sámuel utca paĺos oldali jaĺda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szetkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntĺitt aszfa|t kopóľéteg (az tÍpá|ya szerinti
hosszúságban)
15 cm vtg. C8/10-32lF stabilizáItífta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTrq95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. az engedélyes köteles a munkiík (helyreállítás) elkészü|tér(5l a köZteriilet fulaidonosát
íľásban értesíteni.



g. jelen tulajdonosi hozzźtjźttulás csak aZ engeďé|yezó szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartás ával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'7. május 29.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIil. keriilet, Práter utca 45-
47. szám alatti ingatlan villamosenergia e||átásállnoz

AYźtrosgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását ađja_
az ELMU HáLőzati Kft. (cégiegyzékszźlm: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út
7 21 4 .) me gbízása aIapj én _ a GTF Elektromo s T ew ező F ov źi|alko zó Kft . (cé gs e gy zékszám :

01 09 692800; székhely: 113l Budapest, Rokolya u 1-13.) á|tal tervezett, Budapest VIII.
kerület, Práter utca 45-47. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátását biztosító 10 kV-os és
1 kV-os kĺĺzcélú elosztóhálózat\étesítéséhez, aza|ábbi feltételekkelés kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszęrzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájtĺrulás a Práteľ utca (hrsz.: 36|00/2) és a Leonardo da Vinci utca
(hľsz.: 3570316;357I8l2;36270/2) munkálatokkal érintett út- és jtrđaszakaszáraterjed
ki,

c. a ftjldkábel létesítési munkálatokat a Pľáteľ utca és a Leonardo da Vinci utca teľvezett
felúj ítását megelőzoen lehet elvégezni,

a beruházónak (építtetőnek) a kĺjzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (Í9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Fővaros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

kötelezi a kivitelezot a bontási helyek megfelelo minőségben töľténő helyreállítására,
melyre aberuháző és kivitelező kozösen 5 év gaľanciát vállal:

. a bontttssal érintett Leonardo da Vinci 
'.'"" 

u, Práter utca útpály a burko|atát az
alábbi ľétegľenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1 jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11jelű hengerelt aszfaltbeton kĺitőréteg
20 cm vtg. C8/1 0- 32lF stabi|izźt|t tĺta|ap

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

. a bontással érintett Leonardo da Vinci utca gépkocsi behajtók burkolatát az alábbi
rétegľendđel kell helyreá|Iítani, szerkezetiľétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-ll érdesített öntött aszfa]t kopóréteg (a játdával megegyező
szélességben)
20 cm vtg. C8/ 1 0- 3i2lF stabíIizáIt tlta|ap

d.

e.



20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontĺĺssal érintętt Leonardo da Vinci utca és Práter utca járda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddelkell helyreállítani, szerkezeti rétegenként20-20pm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóľéteg (teljes szélességben)
l5 cm vtg. C8/10-32/F stabl|izá|tilta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a k<jĺerület fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáruIás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaĺtásźwa|, a dĺintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. május 29.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosihozzájźlru|ás a Budapest VIII. keľüIet, Nap utca 16.
számű i n ga tla n ra |eá'gaző gázv ezeték ép ítés éh ez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźŃ adja az
Epíttető Speciál Zrt. (cégegyzékszám: 01 10 048496; székhely: l089 Budapest, Vajda Péter
u. 10/b.) részére a - Dinamika Kft. á|tal tervezett - Budapest VIII. keľület, Nap utca (hrsz.:
35644/2) 16. szám alatti ingat|arl gázellátását biztosítő |eágazó kisnyomású gázvezeték
kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztljáruIás a beruházőt (épittetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkezęIoi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájfuu|ást a vonatkozó rendelet (I9/I994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától elcĺzetesen meg kell ké-i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. Ĺĺĺtelezi a kivitelezőt a Nap utcai járđa- és útszakaszon a bontasi helyek (és jáľda
szegélykő) megfelelő minőségben történő he|yteál|ítására, melyľe a beruhaző és
kivitelező közösen 5 év gaľaĺrciźltváI|a|,

. a bontźlssal érintett Nap utca útpálya buľkolatát az alábbi rétegľenddel kell
helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1jelrĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a jfuda szélességével
megegy ezi| méretben, telj es szél ességben)
6 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/1 0-32lF stabili zá|t ílta|ap
20 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggď nem
helyettesíthető)



. a bontással érintett Nap utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyreállítani' szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfaLt kopóréteg (a járda szélességének
megfelelő hosszúságban)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|títalrap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

d. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|źts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
el őírásainak maradéktalan betaľtás źx aI, 20 17, augusztus 3 1 -i g érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. máius 29.

Soĺós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 taľtóZkodás szavazatta| a Bizottság az alábbí
határozatokat elfo gadta:

Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Diószegi
Sámuel utca 38-42. víz- és csatoľnabekötés kiépítéséhez

437 |20|7 . (v .29.) sz. Vá ľos gazdálkodás i és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtĺízkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tĺ)rténĺ a szavazás.)

A VárosFazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a kivitelezéssel megbízott
Magyar Epítő Zrt. (cég1egyzékszźtm:0l 10 04I90I; székhely: 1l49 Budapest, Pillangó u.'28.)
kérelmére tulajdonosi hozzźtjźlruIását adja - a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem Ludovika
Campus beruháztsa keretében, a Diószegi Sámuel utca 38-42. szám a|atti _ speciális képzési
éprilet uj víz- és csatornabekĺjtés kiépítéséhez, az alźhbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek bęszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájarulás a Diószegi Sámuel utca (hĺsz.: 35903) munkálatokkal
érintett teriiletéľe terjed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a kontkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźlrulást a vonatkozó rende|et (I9l1994. cV.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi IÍodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kęll taľtani,

d. a megsztintetett (levágott) víz- és csatoľnabekötéseket el kell távolítani,

e. kcjtelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai jfuda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jarda szegélykő) megfelelő minőségben tĺirténő helyreállítasáĺa,me|yre aberuháző
és kivitelező közĺjsen 5 év gaľanciźLtvá|IaI:



. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolatát az a|źhbi rétegrenddel
ke l l helyre źil'itani, szerkezeti réte genkén t 20 -z0 cm átlap o lás s al :

4 cm vtg. ACl1 jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a viz- és
csatornabekĺitést lefedő, ö sszefü ggő feltileten)
7 cm vtg. AC22 je|(ihengerelt aszfaltbeton kcitőréteg
20 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izá|tiÍa|ap
20 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással éľintett Diószegi Sámuel utca páros oldali jrĺrda burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfa|t kopóréteg (az tÍpá|ya szerinti
hosszúságban)
l5 cm vtg. C8/10-321F stabiliztittttalap
15 cm rrtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a közterület tulaidonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalanbetartásával, a dontés napjától számított 1 évig érvényes.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2017. máius 29.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzáiáľulás Budapest WII. keriilet, Práter utca 45-
47. szám a|atti ingatlan vĺllamosenergia e||átásához

438 /20 17 . (v .29.) sz. Vá ľos gazdálko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájfuu|ását adja -azELMI] Há|őzati Kft. (cégie[yzékszaĺn: 01-09 874|42; székhely: 1l32 Buäapest, Váci út
72-74.) megbízása a|apján_ a GTF Elektromos Tervező Fővállďkozó K-ft. (cégtregyzékszrím:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u l-l3.) által tetvezett, Budapest VIII.
keriilet, Ptáter utca 45-47. szźtm alatti ingatlan villamosenergia ellátását biztosító 10 kV-os és
l kV-os közcélú elosztóhálózatlétesítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikĺĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|ás a beruhazőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájźnllĺás a Práter utca (hĺsz.: 3610012) és a Leonaľdo da Vinci utca
(hĺsz.: 3570316;357|8/2;36270/2) munkálatokkal éľintett tit- és járdaszakaszźratetjeđ
ki,



c. a ftjldkábel létesítési munkálatokat aPráteľ utca és a Leonardo da Vinci utca tervezett
felúj ítását mege|ozően lehet e|v égezni,

d. a beruhazónak (építtetőnek) a koziftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KHVM rendeIet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontĺĺsi helyek megfelelő minőségben töľténő helyreállításara,
melyľe abeľuhźľ:ő és kivitelező kĺizösen 5 év garanciéLtváilaL:

. a bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca és Ptáter utca útpály a blnko|attń az
alábbi rétegľenddel kell helyľeállítani, szerkezeti rétegenként}}-}} cm átIapolással:

4 cm vtg. AC1 1 jeltĺ hengerę|t aszťaItbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl 1 jelű hengere|t aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/ 1 0- 32lF stabi|izéit tfta|ap
20 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Leonardo da Vinci utca gépkocsi behajtók burkolatát az a\ábbi
rétegľenddel kell helyreállítani, szerkezeti ľétegenként20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-ll érdesített ontött aszfalt kopóréteg (a jtĺđáva| megegyezó
szélességben)
20 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izźittlta|ap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca és Pľáter utca jtnđa burkolatát az a\ábbi
rétegrenddel keIl helyreállítani, szerkezeti rétegenként2}-2} cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntott aszfalt kopóréteg (teljes szélességben)
15 cm vtg. C8/10-32lF stab1|izá|tuta|ap
15 cm lĄg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. az engedéIyes koteles a munkák (helyreállítás) elkészti|téÍő| a ktjzterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzajaru|ás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak marađéktalan betartasźĺva|, a döntés ĺapjátő| szamított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7, május 29.
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Napiľend 1.4. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca 16.
szá m ú in ga tI a n ra |eá gaző gázl, ezeték ép Ítés é h ez

439 12017 . (V.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájőĺu|ását adja az
Epíttető Speciál Zĺt. (cégsegyzékszám: 01 10 048496; székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter
u. 10/b.) részére a _ Dinamika Kft. á|ta|tervezett _ Budapest VIII. keriilet, Nap utca (hľsz.:
35644/2) 16. szźlm alatti ingatlan gźze|Itĺását biztositő leágazó kisnyomástl gánĺezeték
kiépítésének köĺertileti munkáihoZ, azalábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztĄźru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakható sági és ható sági engedélyek b eszerzése alól,

b. a bęruhazónak (építtetőnek) a köziltkęze|oi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzź!áru|ást a vonatkozó rendelet (|9ĺ1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kcitelezi a kivitelezőt a Nap utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben történő he|yrcáL|ítására, melyľe a beruháző és
kivitelező közösęn 5 év garancitltváIIa|,

. a bontással érintett Nap utca utpálya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyľeállítani, szerkezeti ľétegenké nt 20 -20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1 jelű hengere|t aszfa|tbeton kopóréteg (a jarđa szélességével
megegyező méľetben, teljes szélességben)
6 cm vtg. AC11 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kcitőréteg
20 cm vtg. C8/l0-32lF stab1|izá|ttlta|ap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

' . a bontással érintett Nap utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyreáll ítani' szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺintött aszfa|t kopóréteg (a jarđa szélességének
megfelelő hosszúságban)
15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izáIttlta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

d. jelen tulajdonosi hozzájaru|źls csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maruđéktalan betaľtás ával, 20 17 . augusztus 3 1 -ig érvényes.

Felelős: polgríľmester
Hatándő: 201.7 . május 29 .
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Napirend 1.l. pontja: Javaslat ktizteľület-használati kérelmek elbíľálásáľa

Soĺós Gyłiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtHélisz Gyöľgy bizottsági tagnak.

Hélisz Gyiiľgy
A III. ponttal kapcsolatban az a véleménye, hogy A Biblia Szól Egyesület kérése nagyon sok
sebből vérzlk. Először is a Rezső téren, illetve a Szenes Iván tér előtti közterĹileten akar
valamifele tevékenységetvégezni, de kiderül, hogy a Szenes Iván és Magyarok Nagyasszonya
téren együtt. Ezt. ĺehéz értelmezni. Masfelőt eleve leírjrík, hogy nagymennyiségű hulladék
keletkezésével jłáĺ, amelyet nem lehet maradéktalanul összegyrĺjteni. Nem lehet tudni, mi a
megoldás, ő nem hiszi, hogy az onkormźnyzat fog utanuk szemetet összeszední. Idéz az
eloterjesztésből: ,,a ĺér fl,ivesített területe - a rendezvény jellegéből adódóan - jelentős
taposásos terhelésnek lesz kitéve,'. Pénteken egy elég vandál dolog történt a téľen a virágok
tönkĺetételével, tudomása szerint már kicserélték a virágokat, de feltehętően azok is
veszélyben lesznek. Ez a kisebb baj, viszont mindcjssze 1 db wc-t akaľnak a helyszírľe
telepíteni, ami sok szźzemberre nem biztos, hogy elegendő lesz. Továbbá 310 m2 területet
kérnek, ami a térképen lźtszik, az pedig sokkal tobb. Ugyanis akarnak információs asztalt,
aszta|i focit, ivópultot, 3 versenyautó, valamint kézműves termékek kiállítását,
kĺízistanácsadó helyet, ugrálóvárat, bábszínházaÍ",baba-manra sátrat. Látsz\k is a rajzon, hogy
sokkal, de sokkal nagyobb területrol van szo. Vagyis nagyon sok aggálya yan, ezért szeretn,ę
megkérni az előterjesztőt, prőbáljon válaszolni ezękľe.

Soós Gyöľgy
Yá|aszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszter
A körrryezet terhelésével kapcsolatos megjegyzéseket az e|őteĺjesztés készítőiként ők íľták.
Nem a kére|mező irta|e, hogy sok lesz ahulladék, hanem az eImu|t évek tapaszta|atai a|apján
ez borítékolható. Ezért javasolják, hogy a Bizottság ne díjmentesség biĺosításával iárulion
hozzá a közteľĹilet-haszná|athoz. A kérelem a|apján ő nem tudja ellenorizni a mz-adatot. A
kére|mezó 310 m2 tęrületet igényel, amennyiben az ellenőrzés soľán a Koztertilet-felügyelet
eltérést á||apít meg, megteszi a szükséges intézkedéseket. ok úgy tudják előteľjeszteni a
kérelmet, ahogyalr a kérelnlęző benyújtotta.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabt Tamás
Ugyanezen kérelemmelkapcsolatban szeretett volna kérdęzni, de aú'hiszi, máľ hallott eleget.

Soós Gyiĺľgy
Megadja a szőt Dudás Istvanné képviselőnek.

Dudás Istvánné
Egy kicsit ellent kell mondania az előteqesztőnek, al<l aa mondta, nem tudja megállapítani a
kérelemből, mekkora tertĺletet kívan igénybe venni a kérelmező. Nem éľti, hogy nem lehet
megállapítani, hisz mellékelték a helyszínraj zot. Az a|apjźn pedig gyakorlatilag a teljes
Szenes Iván teret és a Magyarok Nagyasszonya teret le akarják foglalni, azaz szemÍe is több
mint 3 |O m2 teriiletet. A kérelem u S'.'"s Iván tér előtti közteľiiletre vonatkozik. Jelölienek
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meg a Szenes Iván tér előtti köztertiletből 310 mz-t pontosan, szé|e, hossza összeszorozva
kiadja a négyzetmétert, akkoľ beszélhetnek aZ engedély megadásáról, de igy
semmifeleképpen. o pedig nem taľtja kcivetendő gyakořlatnak. azt, hogy majd utóňg
futkosson az onkormtnyzat apénze után, mert nugyobb teľiiletet hasznźůta Ĺérelmező, mert
jobban letaposta a fiivet. Ilyen formában semmiképpen nem tartja elfogadhatónak a kérelmet.

Soós Gytĺrry
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Erti az aggá|yokat, abszolút osztja is. Őszintén sző|va, neki alapvető problémáj avana szóban
forgó kĺizterület-használati kéľelemmel. Bevallja tudatlanságát ; Egyestitetet illetően,
amelynek nem ktilönĺisebben ismeri a tevékenységét. Amit egyébként olvášni tudott róluk, az
a|apjźn, bár nem hivatott a minősítésükľe, de ő lehet, hogy szektának tekintené. Így nem tuáia,
szolgáIja-e az Jőzsefvtlros érdekęi.L hogy a Szenes Iviĺn téren A Biblia Szól Egyesület tartson
gigantikus családi napot 3l0 mz-en. Tehát ő nem pusztán köztisĺasági-ótotuol tart3a
tartalmában eľősen mérlegelendőnek az előterjesztés ezenpontját. Nem igazan |átja,míértvarl
szükség erre a rendezvényre.

Soós Gytiľgy
Kĺilon szavazásra fogia bocsátani a határozati javaslat III. pontját. További kéľdések,
hozzászó|ások nincsenek, a vitát |ezárja. Elsőként elrendeli u ,,u,uiá,t a határozati javaslat
alábbi - III. - pontja tekintetében:

A Városgazdálkodási és Pénzugyi
hozzájáru|ást ad - előľe egy összegben

Kĺjzterül e t -haszná|o, k& e|mező :

A közteľül ęt-haszná|at idej e :

Közterület-használat célj a :

Közteľril ęt -hasznáIat helye :

Kö zterül et -hasznáL at nagysága :

FeIelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. május 29.

Bizottság úgy dönt, hogy közterület-baszná|ati
történo teljes díjfizetés mellett - az a|ábbiak szeľint:

A Biblia Szĺíl Egyesület
(székhely: 1089 Budapest, Golgota út 3.)
2017.június l0. _2017.junius 1l.
2017 . augusztus 26. - 2017 . augusztus 27 .

rendezvény (családi nap)
Budapest VIII. kerĹilet, Szenes Iván tér előtti
közterĹĺleten
310 mz

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 13 nem, I tartőzkodás szavazattal a Bizottság a hatźrozati
javaslatot elutasította.

440 /20 17 . g .29.) sz. Vá ľos gazdálkod ás i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(1 igen' 13 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozatijavaslatot
nem fogadja el:
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kt)zterület-hasznáĺ,ati hozzájárulást ad - előľe egy osszegben torténő teljes díjfizetés mellett -
az ąlóbbiak szerint:

KozterüIet-használó, kérelmező: A Biblia Szlíl Egyesiilet
(székhely: I089 Budapest, Golgotaút 3.)

A kozterület-hasznúląt ideje: 2017. június I0. - 2017. június I l.
2017. augusztus 26. - 2017. augusztus 27.

KozterüIet-használat c,élja: rendezv,ény (csaĺódi nap)
Kcjzterület-használat helye: Budapest VIII. kerüĺet, Szenes lván tér előtti

kôzterüIeten
Ktjzterület-használąt nagłsága: 3I0 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 29.

Soós Gytirgy
Szavazźsra bocsátja ahatétrozati javaslat további - I.' II.' IV. _ pontjait:

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiztertilet-hasznáIatí
hozzájáru|ást ad _ előľe egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznáIő,kérelmező: HC EpÍtő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 19.)

A közteľület-haszná|at ideje: 2017.június 0I. _20I].június 30.
Ktjzterület-hasznét|at célja: társasház építési munkálatai
Közteľiilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szám előtti

köztertileten
Közterület-hasznáIatnagysága: 1 db^parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2) +

37 rĺť jardaés úttęst

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. máius 29.

A Vaĺosgazdálkodási és PérrzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy közterĹilet-használati
hozzź$źlru|tlst ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetés mellett _ az aLábbiak szeľint:

Közterülęt-haszná|ő'kére|mező: TUYET.ORIENT Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Rökk Szi|ardu.2.)

A közterĹilet-haszná|at ideje: 20|7.június 07. _z}I9.június 07.
Közteľület-hasz-nźiat célja: megáIlitő tźtb|a

Közterület-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kerület, Rökk Szi|áĺdu.2.
Kĺjzteľület-hasznáIatnagysága: 7 m.

Felelős: polgaľmester
Hataridő: 2017 . május 29.
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A Varosgazdálkodási és Pérzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület- hasznźllatihozz,ájaruIást ad _ elĺĺre egy osszegbžn történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köaeľület-használő,kére\mezó: Borsos Sándoľ egyéni vái|a|koző

A kĺizterület-használat ideie:
Kcizteľtilet-hasznáIat céli a:
Közteni let -hasznáiat he ĺye :

KözterĹil et _hasznźiat nagys ága :

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2017 . május 29.

Soós Gyiirry
Megállapítja, hogy 14 igen, 1 nem.
határ o zatokat e l fo gadta :

441/20t7. (v.29.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(14 igen, 1 nem, 0 tartőzkodá,,,,u,u,attal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bi.zottság úgy dönt, hogy közterület- hasznźiatihozzájárulást ad - előre egy összegbän to.te,,o teljes díjfizetéssel - az atábbiak szerint:

KözterüI et -hasznáIó, kérelmező :

A kdzterül et-haszná|atidej e :

Kci zterül et -haszná|at c é|i a:
Kcĺzterület -hasznáiat heýe :

Közterül et -h aszná| at nagy s ága:

Felelős: polgáľmester
Hatándő : 2017 . május 29 .

442ĺ2017. N.29J sz. Váľosgazćlá|kod'si és Pénzügyĺ Bizotts ághatározata
(14 ĺgen, 1 nem, 0 tartőzkodá, 

",^,u,attal)
A Yźrosgazdálkodási és Pénzugyi Bi7ottság úgy dtint, hogy kdzterület- hasznáIatihozzájaru|ĺíst ad _ előre egy ĺĺsszeffi tĺirténő teljes dihzelés mellett _ az alábbierk szeľint:

(székhely: 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u.
12-14.r. s.)
2017 .június 02. _ 2Ot7 . szeptembeľ 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľĹilet, Szigony u. I6/b. - Lósy
Imľe u. felőli homlokzataelotti j.ĺ'aĺĺn
4mz

0 tanózkodás szavazatta| a Bizottsá g az a|ábbi

HC Épĺtő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca
20|7.június 0|. _20|7.junius 30.
tár sasház építési munkálatai
Budapest VIII. kenilet, Nap utca 16.
közterületen
l _db'parkolóhely (parkolóhelyenként
37 m, jfudaés úttest

le.)

szám elótti

10 m2; +
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44312017. (v.29.) sz. Városgazdá|kod,álsĺ és Pénzĺig5ľi Bizottsághatározata
(I.4 igen' l. nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterulet-haszná|ati
hozzźljźtru|źlst ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kozterület-használó. kérelmezo :

A közterĹil et-hasznáLat i dej e :

Kö aerület -haszná|at c é|j a:
Kö zterül et -haszná|at helye :

Közterület -hasznáIat nagys á g a :

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. május 29.

Kĺjzteľület-használó. kérelmező :

A közterül ęÍ.-haszná|at idej e :

Kö zterü l et -haszná| at c é|j a:

Közterül et -haszná|at helye :

Kĺj ĺeľül et -haszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. május 29.

TUYET-ORIENT Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Rclkk Szl|árdu.2.)
z0|7.június 07. - 2018.június 07.
megállító tábla
Budapest VIII. kertilet, Rĺikk Szilárd u. 2.
Im'

Boľsos Sándor egyéni vállalkozĺí
(székhely: 1082 Budapest' Leonarđo Da Vinci tr.

r2-r4. r. s.)
2017 . június 02. - 2017 . szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 16/b. _ Lósy
Imrę u. felőli homlokzata e|őtti ittrdán
4m2

2. Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Eĺőterjesztő: Bozsik Ish,án Péter - vagyongazdáĺkodási igazgató
(ír ásbeli e Iő terj esztés)

Soĺís Gytiľgy
Külcin tátgya|ásra tesz javaslatot a2.3. napirendi pont tekintetében. Egyéb külön tźrgyalásra
javaslatokat kér.

Pálovics LászIő
Kéľi kĹilön trĺľgyalni a napiľend 2.1. pontját.

Komássy Ákos
A2.4. napirenđi pontot javasolja külĺin tźngya|ásra.

Soós Gyiiľgy
A 2. blokkbzur rľraraclĹ napirendi pontok egyiittes vitáját megnyitja, |ezarja. Szavazźsra
bocsátj a az a|ábbi határ ozati javaslatokat :
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Napiľend2.1.pontja,DérbevéteIikérelmeaBudapestVI[.keľtilet,
Szentkiľályi u.22-24. szám alatti iires, łinkoľmányzati tulajdonú, ftiidszinti, nem lakás
céljára szolgáló garázs helyiség vonatkozásában

A napirend2.t. pontját kiiliin tárgyalásra kikérték.

Napirendf.2.pontja:-bérbevételikéľelmeaBudapestvIil.
kerület, SzentkiráIyi u. 33.35. szám a|atti üres, iinkormányzati tulajdonú, ftildsżinti, nem
lakás cé|jáľa szo|gáló garázs he|yiség vonatkozásában

A Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlil. keľület, Szentkiľályi u. 33.35. sztlm alatti,36s83l0/N53
hľsz.-ú, udvari bejáratú, ĺtl 

'a''ĺ"ti' 
ls *' " teriiletű, üres, nem lakás céljára szolgáló

helyiség bérbeadásĺĺhoz magánszemély (HB-279 l20I7)
idő kiktitésével, gépkocsi tárolás céljłíľa,
kĹilcĺnszol gáltatási díj ak összegen.

r észér e határ o zat|arl idő re, 3 0 nap o s fe lmondás i'
f2.000,- Ft/hó + ÁFA béľletĺ d'j * ko'u'emi és

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 29.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti bérleti
szerződés megkcitésére, amely hattiyba lépésének feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/20|3. (VI.20.) cĺnkormányzati ręndeleI 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó
bérleti dĺjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezďése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat aláirását vállalia a leeňao
béľlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határjdő: 2017 ,július 31.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség bérbeadás ĺľánti
kérelme kedvezményes bérleti díjon tiiľténő engedélyezéséľe a 20|7, évre

A napirend,2.3. pontját kiiltin táľgyalásľa kĺkéľték.

Napirend 2.4. pontja: 3H Segítő Kőzhasznrĺ Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerĺilet, Corvin köz 4. szám a|atti iiľes, önkoľmányzati tutajdonú, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában

A napĺľenđ2.4. pontját külłĺn tárgyalásľa kikéľték.
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Napiľend 2.5. pontja: NETKER 2004 Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest vlu. keľüIet,
Hungáľia krt.3f . szám alatti üľes, łinkormányzati tulajdonú, nem lakás cétjára szolgáló
helyiségre

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul ltouli a Budapest VIII. keriilet, Hungáľia krt. 32-34./A sztlm alatti,
38878/D/1 hľsz.-ú, utcai bejáratú, pinceszinti, 69 m" alaptertiletű' nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásrĺhoz a NETKER 2004 Bt. ľészére raktározási tevékenység
cé|jfua határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel, az á|ta|a ajánlott 30.000,-
Ft/hó +AFA bérlęti díjon.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. május 29.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, Hungáľia ugt. 32-34./A szźlm a|atti,38878/Dl1
hĺsz.-ú, utcai bejaratú, pinceszintĺ, 69 m2 alaptertiletű' nem lakrís céljáľa szo|gá|ő
helyiség bérbeadásához a NETKER 2004 Bt. részéte határozat|an időre, 30 napos
felmondási határidővel raktározás céljára,35.500,- Ft/hó + ÁFA bér|eti díj + k<izüzemi
és különszolgáltatási díj ak osszegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . május 29.

3.) hozzájárul a NETKER 2004 Bt.-vel történő megállapodás megkĺĺtéséhez a f.) pont
szerinti helyiség tekintetébęn a bérbeadóratartoző felújítási munkák bérleti díjba 5 hónap
alatt történó bérbeszámításhoz bruttó 85.090,- Ft (azaz 67.000,- Ft + 18.090,- Ft AFA)
összegben. Az elszźtmolás Íbltétele, hogy a béľlő a megállapodás megkĺitését kcjvető 6
hónapon belĹil a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benýjtott sz,ámlźlk a|apján
leigazolásra keľülj enek.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 2017 . május 29 .

4.) hozzájárul ahatározat 3.) pontja szerinti felújítáSi munkálatok eIvégzéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatója
Határidó: 2017 . május 29.

5.) felkéri a lőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozat2.) pontja szeľinti béľleti
szeruődés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormĺĺnyzat fulajdonában álló nem
lakás céljríra szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI'20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kcjtelezettségvállalásinyi|atkozatalráírásź./-váIla|jaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuráľosi Gazdĺĺlkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátrido: 2017 . iunius 3 0.
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6.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 3.) pontja szeľinti
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefu:ĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: z0l7 .június 30.

Napiľend 2.6. pontja: NAGYCEG Üveges és Képkeretező Kft. bérbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keľület, Nagy Fuvaros u.26. szám alattĺ iiľes, tinkormńnyzati tulajdonú,
nem lakás céljáľa szolgálĺó helyiség bérbeadása vonatkozásában

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul a Budapest VI[. keľiilet, Nagy Fuvaros utca f6. szźtm a|atti,35082/0lN0
hľsz.-ú, 40 m2 alaptéruletű, üres, <ĺnkormĺánýzafi tulajdonú, utcai bejáľatú, füldszinti, nem
lakás céljáraszo|gźiő helyiség bérbeadásáhozhatźrozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikcitésével a NAGYCEG Üveges és Képkeľetező Kft. (székhetý: 1082 Budapest,
Mátyás tér 2.; cégsegyzékszám: 0t-O9-928926' adőszźlm:I498624-|-42; képviseli: Nagy
oszkér ügyvTető) részére, iroda és ľaktáľozási tevékenység cé|jára, ĺo.oso,- Fíňó
bérleti díj + ÁFA ł kozuzemi és kĹilonszolgáltatási díjak összeg.n. 

-

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. május 29.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeruodés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy azonkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló 

-35/2OI3. 
(Vi.20.)

önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapjźn kozjegyzo előtt egyoldalí
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását, valamint a ľęndelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetés ét vźl|ta|jaa leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatźnidó: 2017 . iúnius 3 0.

Napirend 2.7. pontja: A Budapest VIII. kerület, SzentkiráIyi u.32lB. szám alatti üľes,
önkoľmányzati tu|ajdonű, nem lakás céljára szolgáló helyĺségľe vonatkozĺó tulajdonosi
dtintés vĺsszavonása

A Városgazdálkodási és Péruugyi Bizottság úgy dönt, hogy a Gazdźikodási,
Keľületfejlesztési, Kĺiltségvetési és PénnlgyiE||enőrzo Bizottság 105i200g. (VI.16.) szźmi:,
hatáĺ o zatát vi s szavonj a.

Felelős: Józsefuaľo si Gazdá|kodási Kĺizp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľiđő: 2017. május 29.

Soós György
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem' 0 tartőzkodás szavazattal a Bizottság az a|źbbi
hatźn o zatokat elfo gadta:
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Napirend 2.f. pontja: bérbevételi kérelme a Budapest vlil.
kerĺilet, Szentkirályi u. 33.35. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, fiildszinti, nem
lakás céIjára szolgáló garázs helyiség vonatkozásában

4 4 4 ĺ 20t7 . (v .29.) sz. Vá ros gazd á lkodás i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Szentkirályi u. 33-35. szĺím ďatti ,36583t0ĺN53
hľsz.-rĺ, udvarĺ bejáratrĺ, Íiildszinti, 13 m2 alapteľülehĺ, üres, nem lakás cé|jáĺaszolgáló
helyiség bérbeadásához magánszemély (HB-27 9 /2017)
részétehatározat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével, gépkocsi tárolás céIjáĺa,
2f.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + köztizemi és ktĺlönszolgěůtatásí díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZr1. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 29.

2.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahattlrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeruődés megkĺitésére, amely hatá|yba lépésének fęltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában á1ló nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/20L3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 20|7 .július 31.

Napiľend 2.5. pontja: NETKER 2004 Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest vlil. kerület,
Hungária krt.32. szám a|atti üres, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgálĺó
helyiségre

4 45 l 20Í7 . N .29 .) sz. Vá ros gazdáIko dási és P énzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) nem jdrul hoaá a Buđapest VIII. keľĺilet, Hungária kľt. 32.34.ĺA szám a|atti,
38878nn hĺsz.-ú, utcai bejaratu, pinceszĺnti, 69 m2 alapteľületű, nem lakás céljáľa
szo|gźl'ó helyiség bérbeađásiĺhoz a NETKER 2004 Bt. részére raktźtrozźsi tevékenység
céIjfua hatfuozat|an időre, 30 napos felmonđási hatźridove|, az áItala ajánlott 30.000,-
Ft/hó +AFA béľleti díjon.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2017. május 29.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, Hungária krt.32-34.lA szám alatti, 38878/D/1
Ítrsz.-u, utcai bejáratú, pinceszinti, 69 m2 alapterületű' nem lakás céljára szolgáIő
helyiség bérbeadásához a NETKER 2004 Bt. ľészére hatźrozat|an időre, 30 napos
felmondási határidővel raktározás cé|jáĺa' 35.500,. Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzômi
és különszolgáltatási díj ak ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7. május 29.

3.) hozzájárut a NETKER 2004 Bt.-vel történő megállapodás megkötéséhez a2.) pont
szeľinti helyiség tekintetében a bérbeadőratartoző felújítási munkĺĺk bérleti díjba 5 hónap
alatt történő bérbeszámítiíshoz bruttó 85.090,- Ft (azaz 67.000,- Ft + 18.090,- Ft a.ľa.)
ĺisszegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a megállapodás megkotését kĺjvető 6
hónapon beltil a felújítási munkfüat e|végezze, és azok a benyújtott sztmťrák alapjan
leigazolásra kerülj enek.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. május 29.

4.) hozzájáru| ahatáĺozat 3.) pontja szerinti felújítási munkálatok e|végzéséhez'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . május 29.

5.) felkéri aJózsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahattrozat2.)pontja szerinti bérleti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkoľmányzattu|ajdonában álló nem
lakás céIjára szolgěiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
onkormányzati rende|et |4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötel ezettségvál l al ás i nyi latkozat aláír ását v áIIa|j a a leendő bérl ő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 20 17'junius 3 0.

6.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat 3.) pontja szerinti
megállapodas megktitésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2O|7 .június 30.
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Napirend f.6. pontja: NAGYCÉG Üveges és Képkeretező Kft. béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u.26. szám a|atti iiľes, tinkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szolgálĺi helyiség bérbeadása vonatkozásában

446 ĺ2017 . (v.29.) sz. Vĺĺľosgazdálkodási ós Pónziigyi Bizotts ág határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkod'ás szavazattal)
(ľematikai bĺokkbąn tĺjrtént a szavazas.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľtilet, Nagy Fuvaľos utca 26. szźtm a|atĺi,35o82l0lN0
hĺsz.-ú, 40 m2 alapterĹiletiĺ, üres, önkormarrýZati tulajdonú, utcai bejaratú, fÓldszinti, nem
lakás céljáraszo|gá|ő helyiség bérbeadásahozhatźrozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikötésével a NAGYCÉG Üveges és Képkeľetező KÍt. (székhelý: 1082 Budapest,
Mátyás tér 2; cégsegyzéksztlm: 0I-09-928926, adőszźnn:I498624-I-42; képviseli: Nagy
oszkár ngyve?etíő) részéte, iľoda és raktáľozási tevékenység cé|jára,60.650,- Ft/hó
bérleti díj + ÁFA łkozuzęmi és különszolgáltatási díjak összegl''. 

_

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 29.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti
szeruődés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának fěltételeiről szóló 35/f0L3, (vI.20.)
önkormányzati rendelet |7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó elott egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását, valanrint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szęrint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváI|aljaa lęendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő : 20 |7 . június 3 0.

Napiľend f .7. pontja: A Budapest VIII. keľület, SzentkiráIyi u. 32tB. szám alatti üľes,
iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgálĺí helyiségre vonatkozó tulajdonosi
dtintés visszavonása

447 ĺ2017 . (v .29.) sz. Váľos g azdá|kod'álsi és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(15 igen' 0 nem, 0 ĺ.z'rtózkod'ás szavazatta|)
(Iematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy a Gazdálkodási,
Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi E|lęnorző Bizottság 105912009. (VI.16.) szäĺníl
hatfu o zatźú vi s s zavonj a.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdflkodlísi igazgatőja
Hatĺĺridő: 2OI7. május 29.
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Napirend 2.1. pontja:
Szentkiľályi u.22-f4.
céljáľa szolgáló garáns

béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľůilet,
szám a|atti iiľes, tinkoľmányzati tulajdonú, Íiildszinti, nem lakás
helyiség vonatkozásában

Soós György
A vitát megnyitja, megadja aszőtPálovics LászIő bizottsági tagnalĺ

Pálovics Lászlő
Előrebocsátja, hogy ahatározati javaslattal nincs problémáją rendben levőnek tartja.IJgyanez
vonatkozik a napirend 2.2. pontjźna is, ezért azt mfu nem is kérte kütcĺn tłírgyalni. Egyszenĺen
csak felvetődött benne, hogy nem źrtana elgondolkodni a kérelmezők kettéválasztásźn az
effele esetekben. Tehát ő kütönbséget tenne a helyben lakók, illetve a Józsefuĺĺroson kívülről
érkezők kĺjzött. Ugyanis, ha helyben lakó kér parkolási cjvezetben egy garźast, akkor nem egy
potenciális ťtzető-parkoló egyént veszít el az onkormányzat,hisz o ingyen parkolna afizěta
övezetben' hanem felszabadít egy parkolóhelyet azok sztmlára, akik fizetnének. Ez pusztźn
egy elméleti javaslat, esetleg megfontolásľa érdemes.

Soós Gyiiľgy
Mivel egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezária. Szavazásra bocsátia az a|źhbi
határ o zati j avasl ato t :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Szentkiľályi u. f2-24. szám a|attĺ,36594/0lN48
hrsz.-ti, udvari bejáľatrt fiĺ|szinti, 49 m2 alapterületű, tiľes, nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségbérbeadásáho'Dr'agánszemélyrészérehatáĺozat|anidőre,30
napos felmondási idő kikötésével' gépkocsi tárolás cé|jźra,50.000,- Ft/hó + ÁFA béľleti
díj +kozuzemi és kiĺlönszolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: józsefuarosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határido 20|7 . május 29.

2.) felkéri a Jőzsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkotésére, amely hatáIyba lépésének feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapjtn 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 77. $ (a) bekezdése alapjźn
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkoz-at a|áitźlsát váI|a\ja a leendo
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 .július 3 1.

Soós Gyiirgy
Megállapítją hogy l5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizotts źry az a|ábbihatározatot
elfogadta:
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4 48 lf$ 17 . (v .f9.) sz. vá ros gazd álko dás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazĺlálkoclási és Pénziigyi Rizottság úgy dĺint, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest vlu. keľület, Szentkirályi u. ff-24. szám a|attí,36594ĺ0|N48
hľsz.-ú, udvaľi bejáľatú, fiilszinti, 49 m2 alaptertĺletű, tiľes, nem lakás céirjźra szolgáló
helyiség béľbeadasához lID magánszemé|y részére határozat|an időľe, 30
napos felmondási idő kikötésével, gépkocsi tárolás céLjźra,50.000,- Ft/hó + ÁFA béľleti
đij + kozuzemi és ktilönszolgáltatási đíjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: z0I7. május 29.

2.) felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele, hogy az onkoľmiĺnyzat
tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lz0|3. (VI.20.) önkormányzati rendeleI' 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján
kozjegyzó előtt egyoldalú kotelezettségváIIalási nyilatkozat a|źtírását vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 .július 3l.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Reményi Ede Cĺgányzenész Szövetség béľbeadás iľánti
kéľelme kedvezményes bérleti díjon tłirténő engedélyezésére a 20Í7. évre

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, és ismerteti módosító jar.aslatát, miszerint az eredeti, 6.42f,- Ft + Afa
összegen béľelje továbbľa is a helyiséget a kérelmező. Megkérdezi az előterjesztőt, befogadja-
e a módosítást.

Bozsik István Péteľ
Be tudja fogadni. A javasolt bérleti díj indoklását leírták, de természetesen a Bizottság dönthęt
másként.

Soós Gyiiľgy
Ez esetben 6.422,- Ft + Afa összegre módosul a bérleti díj, ekként bocsátja szavazásra avita
|ezárásátkövetőenazalábbihatáttozati javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) horuájárul a Budapest VIII. kerület, 34688l0lNI helyrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. kerĺilet' Szĺlágyi u. 1/B. szźtm a|att ta|á|hatő, 25 m, alapterülettĺ,
önkormanyzati tu|ajdonú, nem lakás céljara szo|gá|ő, utcai bejaľatu, füldszinti helyiség
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tekintetében a Reményi Ede Cigányzenész Szövetséggel (székhely: 1081 Budapest,
Népszínhaz u.27., képviseli: Farkas István, adőszám:18068337-1 -a2| abérleti szerződés
újbóli megkötéséhez kodai (hivatásos előadóművészek tészére munkahelyteremtés és
túképzés, valamint pá|yakezđő zenészek szakmai korľepetálása) tevékenység céLjfua,
határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikiitésével, a jelenleg fizetett
kedvezményes,6.422,- Ft/hó, + Áľa. bérleti ĺIíj + közüzemi és kültin šzo|gá|{atási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatríridő: 2017. május 29.

2.) ahatározat 1.) pontjában megállapított bérleti díj feltétele, hogy

a) a bérlő kĺjtelęs a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefiiárosi
onkormany zatot táĺno gatóként szerepeltetni.

b) a bérlő kciteles legalább havi ľendszerességű helyiséghasznáIatot igénylő
eseményekľől (fogadóóra, gyiĺlés, rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót
táj éko ztatni, me ghívót kül deni.

c) bérlő köteles minden év máľcius 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó
szakmai teľvét, amelybol kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során
megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az
mennyiben szo|gáIja Józsefuáros és a józsefváľosi lakosok érdekeit.

d) bérlő köteles minden év május 31' napjáig az eloző éves tevékenységéľől sző|ő, az
onkormányzat áIta|meghatározott taľtalmú szakmai beszámolóját bányújtani.

e) bérlő köteles a helyiségben az a\apszabtt|yában megjelĺilt céloknak megfelelően a
bérbeadáskoľ engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodlísi ígazgatőja
Hatfuido: 2017 . május 29.

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásźra a hatáskĺjrľel
ľendelkezĺĺ bizottság (Emberi Erőfonás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel
rendelkező bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott évre is érvényben marad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2017 . máj us 29.

4.) amennyiben a szervezet a3.) pont szerinti első éves beszĺímolóját a szakmai bizottsźry
tészére benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkorm źnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kéľelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefuĺíros, valamint a
józsefulíľosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
ftiggvényében a 248/20|3. (vI.19.) sztmű képviselőtestiileti határozat 26. pont a), b)
vagy c) pontja szerinti méľtékre módosíthatj a, a bér\eti szerződés egyéb feltételeinęk
v á"|tozat|arlul hagylás a mel lętt.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt. vagyongazdátkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 2017, május 29.
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5.) amennyiben a béľlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai beszámolój a aIapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuaĺos érdekében végezi, úgy a béľleti díj az érintett év januar 1. napjától
visszamenőlegesen az akkor érvényes szabályok szerint kiszámított béľleti díjnak
megfelelő összeg + infláció értélae emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy
beszĺámolój a a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végeńe Józsefuiíros
éľdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapításáról
szóló ?.48/f013. (VI.l9.) szttmű képviselő-testülęti hattrozat 26. pontjában
meghattĺtozott, eggyel magasabb kategóĺiába sorolt bérleti díjra emelkedik.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . máljus 29.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szęrződés megkĺitésére, amelynek feltétele, bogy azonkormanyzattll,Iajđonábanálló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeađásának feltételęiről szóló 35ĺ20|3. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú
kdtelezettségvállalásinyilatkozata|áírásátvá||a|jaaleendőbérlő.

Fęlelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017 .június 30.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, f l'artőzkođás szavazatta| aBizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

449 /f017, (v .f9 .) sz. Vá ľos gazd á lko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, 2 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, 3468810lA/I he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerÍilet, Szilágyi u. 1/B. szám a|atÍ. ta|áIható, 25 m2 alapterülettĺ,
önkormányzati tulajdonú' nem lakás céljára szo|gá|ő, utcai bejźnatu, ftjldszinti helyiség
tekintetében a Reményi Ede Cigányzenész Szövetséggel (székhely: 1081 Budapest,
NépszínhĺŁ u.27., képviseli: Faľkas István, ađőszám: l8068337-1-42) a bérleti szęrzőđés
újbóli megkötéséhez fuodai (hivatásos előadómúvészek részére munkahelyteremtés és
źúképzés, valamint pźůyakezđő zenészek szakmai konepetálása) tevékenység cé|jára,
határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kĺktitésével, a jelenleg ťIzetett
kedvezményes, 6.4f2,. F.t/hó + ÁFA béľIeti dí! + kozijzęmi és külön szolgákátási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatétriďo: 2017 . május 29.

2.) ahatározat 1.) pontjában megállapított bérIeti díj feltétele, hogy

a) a bérlő köteles a honlapjrán, sajtó megielenésein a Budapest Józsefuiírosi
o nkotmány zatot támo gatóként szerepeltetni
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b) a béľlő köteles legalább havi rendszerességű helyiséghaszná|atot igénylo
eseményekről (fogadóóra, gytĺlés, ľendezvény, tanácskozás, taĺźrcsadás) a Bérbeadót
táj éko ztatru' meghív ót ktil deni.

c) bérlő köteles minden év március 15. napjáig benýjtani az adot| évre vonatkozó
szakmai tervét, amelyből kiderül, hogy milyen eseményeket tewez az év során
mcgrcndezni' illetve a bérlerrrényben lnilyerl állanclĺi tevékenységet végez' az
mennyiben szo|gźtlja Józsefu ĺĺros és a j ózsefuarosi lakosok érdekeit.

d) bérlő köteles minden év május 31. napjáig az elóző éves tevékenységéről szőIő, az
onkormrínyzat áIta|meghatfuozott tartalmú szakmai beszámolóját bónyujtani.

e) bérlő köteles a helyiségben az a|apszabá|yában megielĺjlt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedél y ezett tevékenységet folyamatosan folýatni.

Fęlelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017 . mźljus 29.

3.) a szakmai terv' és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskĺjrľel
ľendelkező bizottság (Emberi Erőforrás Bizottság) jogosult. Amermyiben a hatáskörľel
rendelkező bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott évľe is érvényben marad.

Felelős: Józsęfvarosi Gazdálkodási Kcĺzp ont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 29.

4.) amerrnyiben a szeľVezet a 3.) pont szeľinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság
részére benyrijtotta , és azt abizottság elfogadta, az onkorm ányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kéľelemľe a béľleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a
józsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szęrinti kihasználtsága
ftiggvényében a 248/2013. (VI.19') szĺĺmú képviselő-testiileti hatátozat 26. pont a)' Ĺ)
vagy c) pontja szeľinti mértékĺe módosíthatj a, a bér|eti szerzőđés egyéb feltételeinęk
v á|to zatlarlul hagyás a mel lett.

Felelős: Józsęfvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . mźĘus 29.

5.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nęm tesz eleget, illetve aszakmai terve,
szakmai beszámolój a a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuaros érdekében végezi, úgy a bérleti díj az énntett év januar 1. napjától
visszamenőlegesen az akkor érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak
megfelelő összeg + infláció értékľe ęmelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai teľve vagy
beszĺímolój a a|apján bizonyítoÍt, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefilĺĺľos
éľdekében, űgy a béľleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjĺínak megállapításĺíľól
szóló 24812013. (VI.19') szám,Ú képviselő-testí.ileti hatźrozat 26. pontjában
meghatarozoÍ1, eggyel magasabb kategóriába soľolt bérleti díjra emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 20|7 . május 29.

6.) felkéri a Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szerzódés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljaĺa szolgźůő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)
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önkormányzati rendelet 1]. $ (4) bekęzdése a|apjtm kozjegyző eIőtt egyoldalú
kö te l ezetts é gvál l al ási nyi l atko zat a|áír ás át v źtl|a|j a a l eendő b ér1ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyofigazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .június 30.

Napirend 2.4. pontja: 3H Segítő Kőzhasznrĺ Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerůilet, Corvin kijz 4. szám a|atti iires, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás
célj ára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában

Soós Gyłirgy
A vitát megnyida, megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
oszintén szólva nem érti, miért nem akar az onkormanyzatbérbe adni egy 9 éve üresen ál1ó
helyiséget ęEY, a kerĹiletben műktjdő közhasznú egyesiiletnek. Azt sem igazán tudja, mikor
nýjtottfü be a kérelmet - úgy lźĺtja, az kimaľadt az e|oterjesztésből -, ha egyszer tavaly
decemberi éľtékbecslés a bérleti dij a|apja, de ez részletkérdés' Azt sem tartalmazza az
eloterjesztés, hogy mękkora az ingatlan után az onkormányzat kozos költség írzetési
kotelezettsége. A közbeszólás szerint benne van, e|ĺézést kér, nem vette észrę. Ráadásul
arány|agszabad mérlegelésük van abból a Szempontból, hogy havi 100.000 Ft bérleti dĺjat
szintę biztosan nem tud ęgy kcjzhasznú egyestilet kifizetni, tehát, ha úgy tetszik,
kcinnyűszerrel tehet az onkormányzaÍ' egy olyan ajánlatot, amělyet úgysem fognak tudni
elfogadni. Az elutasítást viszont rossz [izenetnek taĄa. Azt megérti, hogy a Coľvin közben
miéľt nem ad az onkormányzat" egy bérleményre kedvezmény.t. De, hogy egy 9 éve üresen
álló helyiséget miéft ne vegyen bérbe egy, a kerületben működő, a kertiletben ľegisztrált
közhasznú egyesület, ennek releváns indoklását az előterjesztésben nem találta, ffi€B igazáből
maga sem tudná megmondani. Tehát módosító inđítványa,^ hogy a hatźrozati javaslat a
következőképpen szóljon: ,,a 36395/0/,4/] hrsz.-ú, ]39 ml alapterület{Í, önkormányzatt
tuĺajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lalaźs céljĺźra szolgáIó helyiség bérbeadásához ąjH Segítő Kc)zhasznú Egyesület részére a Bizottság hozzájórul, adománygł.ĺijtő és elosztó
közponĺ tevékenységek céljáľa, a számított havi béľĺeti díj, azaz 88,500,- Ft + Á7a osszegen,,.
Ugyanis véleménye szeľint semmi értelme annak, hogy egy politikai dontéssel egy üres
helyiségből egyébként ezt az egyesületet kiebľudalják, illetve be se engedjék oda.

Soós György
Külön szavazásra fogja bocsátaru az elhangzott módosító javaslatot. További hozzásző|źsra
megadjaa szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Azt szerctné megkérdezni, hogy az utőbbi években miéľt nem íľtak ki a szóban foľgó
helyiséget pźiy źnatr a.

Soós Gyiiľgy
Y á|aszaďásr a me gadj a a szőt az e|őteq esztőnek.

Bozsĺk István Péteľ
Valószínű]eg nem volt ľá érdeklődés,pźiyźzattabocsáthatjfü, ha ilyen irányu kérés van.
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Soós György
Megadja szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Valóban az ő hlbtĄa volt, hogy nem vette észre a közĺjs kĺiltség fizetési kötelezetts éget, az
előĺ'eľjcsztő viszont megmutatta, és abbólkideľtil az is, hogy egyébként kedvezményes bérleti
díjon is bőségesen rentábilis Lennę az onkormányzatnak bérbe adni a helyiséget, mivel még
annáI is érdemben kevesebb a közcjs költség. Megismétli, éľtette, hogy nem az a szánđék,
ezért javasolta, hogy adjak bérbe a helyiséget a számlított béľleti díjon, ha a kérelmező képes
béľbe venni arrnyiért. Kéri a Bizottságot, hogy támogassa a módosító javaslatát.

Soĺis Gytirgy
A vitát |eztrja. Elsőként szavazásra bocs'átja Komĺĺssy Ákos képviselő módosító javaslatát,
mely szerint a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII. kerület, Coľvin koz 4. (Práter utca
felőli bejárat) szźm a|atti,3639510lN 1 hĺsz.-ú, I39 m2 alapteľĺiletiĺ, önkoľmányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásrĺhoz a 3H Segítő
Kĺjzhasznú Egyesület (székhelycím: 1088 Budapest, Magdolna u.34.; nyilvántaľtási sziĺm: 01
02 00|4623: képviseli: Vaľbay Andrea) részére, adomanygffitő és elosztó központ
tevékenységek céljára , a szźlmíÍott havi béľleti díj, azaz 88.500,- Ft + Áfa összegen.

Megá||apitja, hogy 3 igen, l l nem' 1 tartóZkodáS szavazaÍtal a módosító indítványt
elutasította.

450 ĺ20 17 . (v .29.) sz. Vá ros gazd á lkodás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(3 igen' 1l nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy nem foeadja el Kornássy Akos
módosító indítvanyát, mely szerint járuljon hozzá a Budapest VIil' kerület, Corvin koz 4.
(Práter utca felőli bejárat) szám aLatĺi, 3639510/Nl hĺsz.-ú, |39 ,Íł alapterületti'
ĺinkoľmányzati bJrajđonú' utcai bejĺíratú, pinceszinti' nem lakás céljára szďrgźiő helyiség
béľbeadásához a 3H Segítő Közhasznú Egyestilet (székhelycím: 1088 Budapest, Magdolna u.
34.; nyilvántaftási szźm:01 02 0014623; képviseli: Varbay Andrea) részéte, adománygyűjtő
és elosztó központ tevékenységek céljáľa, a számítoľt havi bérleti díj, azaz 88.500,- Ft + Áfa
cisszegen.

Soós Gyiirgy
Szavazásra bocsátja az a|ábbi - eľedeti -határozati javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jlÍrul hozzlź a Budapest
VIII. kerüIet, Corvin köz 4. (Pľáteľ utca felőli bejáľat) szám alatti,3639510lNl hľsz.-ú,
139 m2 alapteľületű' ĺinkormányzati fulajdonú, utcai bejaratú, pinceszinti, nem |akás cé|jára
szolgá|ő helyiség bérbeadásĺíhoz a 3H Segítő Közhasznú Egyesület (székhelycím: 1088
Budapest, Magdolna u.34.; nyilvĺíntartási szám: 0I 02 0014623; képviseli: Vaľbay Andrea)
részére, adománygyűjtő és elosztó kiizpont tevékenységek céljára.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . máius 29.
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Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy |f ígen, 1 nem, 2 tartózkođts szavazattal a Bizottság az a|ábbihatátozatot
elfogadta:

45Iĺ20 17 . (v .z9.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(12 igcn' 1 ncm, 2 twtőzkodńs szavĺzattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul houd a Budapest
VIII. keľiilet, Coruin kőz 4. (Práteľ utca felőli bejárat) szám a|atti,3639510lNl hľsz.-ú,
139 m2 alapterületű, önkormĺínyzati tulajdonú, utcai bejźlratű, pinceszinti' nem lakás cétjára
szolgáló helyiség bérbeadásahoz a 3H Segítő Kłizhasznrł Egyesület (székhelycím: 1088
Budapest, Magdolna u.34.; nyilvantaľtási szám: 0I 02 00l46f3; képviseli: Varbay Andrea)
tészére, adománygyűjtő és elosztĺí ktizpont tevékenységek céljára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdátkodási igazgatója
Hatĺĺrido: 20L7. május 29.

3. Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. (foĺytatás)
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató
(íĺ,ós bel i eIőterj eszté s)

Soós György
Külon tátgyalásra vonatkozó kérések nincsenek, igy a3. blokk napirendi pontjainak egytittes
v itáj át me gnyi tj a, |ezárj a. S zav azásr a b o c s átj a az a|ábbi hatát o zati j avas l ato kat :

Napiľend 3.ĺ. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és
jóxáhagyása esetĺ döntés alapján - Budapest VIII. keľület, Szerdahetyi uO
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felnrentést ad a BudapestVIII.keľülct,SzerdaheIyiutcapszáma|atti,
łIyrajzi számon nyilvántartott, 69 m2 alapteňlefi,2 szobás, komfortos

komfortfokozatu, a kozos tulajdonból 413l10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakás
vonatkozásában a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakasok
elidegenítéséről szóló 35120|6. (xI.08.) ĺinkormłĺnyzati rendelet 5. $ d) alpontjában
me ghatźtr o zott' el ide geníté st kizar ő feltétel alkal maz ás a a|őI.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: 20|7 . május 29 .

2.)ho,^j*uIuBudapestvIil.,SzeľdahelyiutcaE''á*a|atti,
ĺEe|yrajzi számon nyilvántartott, 69 m2 aliil:apterĹileĺĺq zÁx. komfoľtos
komfortfokozatű, a közcjs tulajdonból 413/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra
vonatkozóan eladási ajánlat megk lőrészére-aBudapest
Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat tutajdonában ái elidegenítéséről szóló 3512016.
(xII.08.) ĺinkormányzati rcnde|et 16. $ (1) bekezdés bc) pontjában meghatiáľozottak
szerint - az e|készi|t forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 55 %o-źtva|

eladási ajánlat
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megęgyező összegű - 1I.462.000 Ft vételaľ kĺlzlése mellett és azzal a tájékoztatássa|
kiegészítve, mely szerint a végleges vételár összege az onkorm źnyzattula;donáb an á||ő
lakások elidegenítéséről szóló 35/20|6. (xl.08.);nkoľmányzati rendelet 16. $ (2)-(3)
bekezdéseiben, illetve a 19. $ (1) bekezdésében biztosított keávezmények alkalm azźsźwa|
kerül megállapításra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . május 29.

3.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahattrozat 2.) pontjaszerintí eladási
ajźnlatkikiildésére,valamintazađásvéte|iszerzódésaláírásźna

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontzÍt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. iúlius 30.

Napiľend 3.2. pontja: I,akás elidegenítésével kapcso|atos véte|ár és eladási ajánlatjĺíváhagyása_BudapestVIII.keriilet,Jĺízsefut.utsl

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. kerĺi|et, József utca szám a|aÍtí,
.-i), 7 0 m' alapteľületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatíl', a közöstulajdonbó| hozzá tartoző 488/10.000 tulajđoni hányaddal rendelkező lakásravonatkozóa'tészéretörténőeladásiaján|atmegküldéséhez,avételárnak

az elkészilt forgalmi értékbecslésben megállapítoti forgahř éfték 55 %o-ában, azaz
1I.770.000 Ft összegben tĺĺrténő kcizlésével és azza| a taiékoztatással kiegészítve, melyszęrint a végleges vételaľ összege az onkormĺĺnyzat tulajdonában áttő takások
elidegenítéséről szóló 35/20|6. (KI.08.) önkoľmrínyziti rendęIět rc. $ (2)-(3), illetve al9. $ (1) bekezdéseiben biztosított kedvezmények a|Ŕa|mazásával kerül"me gái|ipításra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017 . május 29 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási
aján|at kiküldésére, valamint az adźsvéte|i szerződés megkötésére. 

.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vaąyongazdátkodási igazgatőja
Hatríridő: 2017.július 15.

Napĺľend 3.3. pontja: Lakás e|idegenítésével kapcsolatos véte|álr
jőváthagyása _ Budapest VIII. keľüIet, Jĺózsef .'t"u 

-)

és eladási ajánlaÚ

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájarul az ingatlan-nyilvrántartĺŁban a Budapest WII. keľii|et, Jĺízsef ut"uO(I} zám a|atti Ju-.;Ip aj zi JáÄ;; 
"yilvĺántartott, 

5 5 m2 alapteľületiĺ, 1
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+ fél szobás, komfortos komfortfokozatu, a közos tulajdonból 731110.000 tulajdoni
hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan 

- 

iztrőIagos bérlő részéĺe
töľténő eladási aján|at megküIdéséhez, a vételámak az elkésztilt forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi éľték 55 oÁ-źhan, azaz 10.560.000 Ft összegben történő közlésével
és azza| a ttljékoztatással kiegészítve, mely szerint a végleges véte|źr összege az
onkoľmĺĺnyzat tulajdonában álló lakások clidcgcnítćsóről szóló 3512016. (XII.08.)
önkormányzati rendelet i6. s (2)-(3)' illetve a 19. $ (1) bekezdésęiben biztosított
kedvezmények alkalmazástpa| kerül megállapításra.

Felelős: Józsefvĺírosi Gazdálkodási KözpontZĺt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2017. május 29.

2.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
aj án|at kiktildé sére, val amint az ađásv éte|i szer zo đés me gkcitésére.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuíđő: 2017 .július 1 5.

Napirend 3.4. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jĺóváhagyása eseti diintés alapján _ Budapest VIII. keriilet, Karácsony Sándor utca]

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) felmentést ad a Budapest VIII. keriilet, Karácsony Sándor u!." I
szárn a|atti-,e|yrajzi számon nyilvántartoti,25 m2 alapterĹiletű, 1 szobás,
komfoľt nélktili komfortfokozatil, a köztis tulajdonbó| 1'62110.000 tulajdoni hanyaddal
rendelkező lakás vonatkozásábaĺ a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat fulajdonábarr
álló lakások elidegenítéséről sző|ő 35/2016. CXII.O8.) önkormźlnyzati ľendelęt 5. $ d)
alpontjában meghatározott, elidegenítést kizéĺrő feltétel a|kalmaztsaaIőI.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. máius 29.

2.) hozzáiáru| az íngat|an-nyilvántartásban a Budapest vlu. keľĺilet, Kaľácsony Sándoľ, ut"ffi zam auttlie|ytajzi számon nyilvĺíntart"o tt, 25 mf
alapterületű, 1 szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatű, a kĺjzös tulajdonból |62ĺ10.000
fulajdoni hanyaddal rendelkező lakásra re tĺjľténő
eladási ajánlat megktĺldéséhez, a vételárnak az elkészült i értékbecslésben
megá||apított forgalmi éľték 30 %o-ábarl, anz 1,.920.000 Ft összegben töľténő kĺizlésével
és azzaI a tétjékoztatással kiegészítre, mely szerint a végleges vételaľ osszege az
onkormányzat tuIajđonában á1ló lakások elidegenítéséről szóló 35120|6. CX[.08.)
önkormányzati rendelet 16. $ (2)-(3)' illetve a |9. $ (1) bekezdéseiben biztosított
kedvezmények alkalmaz ásáva| kerĺil megál|apításra.

Felelős: Józsefuríľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 20|7. május 29.
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3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat2.) poĺnja szeľinti eladási
ď1źn|at kiküldésére, valamint az adásvéte|i szerzođés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 .július 15.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az atábbí
hatźlr ozatokat el fo gadta :

Napiľend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és
jó'váhagyása eseti döntés alapján . Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u

-

eladási

452 l 20 17 . (V.29.) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkod'ás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazós')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1.) fe-lmentést ad a Budapest VIII. keľĺilet, Szeľdahe|yi u szám a|attí,
Iyrajzi számon nyilvántartott, 69 m, alapterü|ętu, 2 szobás, komfortos

komfortfokozatu, a közös tulajdonból 413ll0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakás
vonatkozásában a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegerrítéséről szóló 35/f0I6. (X[.08.) önkormányzati renđe|et 5. $ d) alpontjában
me ghatár o zott, e l i de g eníté st kizár ő fe ltéte l alka|mazása al ó l.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoftZrt.vagyongazdálkodĺísi igazgatőja
Határidő: 2017 . máius 29.

2.) Ilozzájáru| a Budapest VIII., Szerdahelyi utca szám alatti'

-'e|yrajzi 

számon nyilvántartott, 69 -' uĘ_ouletu, 2 szobás. komfortos
komfortfokozatu, a közös tulajdonból 4l3110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra
vonatkozóaneladásiajánIatmegküIdésen.'EérIórészére-aBudapest
Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 3512016.
6rI.08.) önkoľmányzati rende|et 16. $ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározottak
szerint - az elkésziilt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 55 %o-tnal
megegyező ĺisszegű - |l.462.000 Ft vételár közlése mellett és azza| a tájékoztatássa|
kiegészítve' mely szerint a végleges vételáľ összege az onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítéséről szóló 3512016. (Xil'08.) önkormrĺnyzati rendelet |6. $ (2)-(3)
bekezdéseiben, illetve a 19' $ (1) bekezdésében biztosított kedvezmények alkalmazásźlva|
kerül megál|apításta.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Közp ontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7 . május 29.
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3.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Ztt.-tahatározat 2.) pontja szerinti eladási
aján|at kiküldésére' valamint az adásvételi szerződés a|áírásźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkod ási ígazgatőja
Határidő: 2017 .július 30.

Napirend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlatjĺóváhagyása_BudapestVIII.kerůilet,Józsefut""E

453 ĺ20 |7 . (v.2 9.) sz. Város g azdź./.ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ńg határ ozata
(15 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazđálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľĺilet, József utca
-,Ĺ|, 7 0 m, alapterületű, 2 szobás, komfortos komfoľtfokozatu" a közĺis

tulajdonbó| hozzá tartoző 488/10'000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra
vonatkozoan-.észéretörténoeladásiajánlatmegkĹildéséhez,avételárnak
az e|készult forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 55 Yo-źlban, azaz
1I.770.000 Ft összegben toľténő közlésével és azzaI atźĺjékoztatással kiegészítve, mely
szerint a végleges vételáľ cĺsszege aZ onkormányzat tulajdonában á||ő lakások
elidegenítéséľől szóló 35120|6. (XII.08.) önkormányzatirendelet 16. $ (2)-(3), illetve a
19. $ (i) bekezdéseiben biztosított kedvezmények a|kalmazásával kertil megállapításra.

Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20117 . május 29 .

2.) felkéľi a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
ajtn|at kikĺĺldéséľe, valamint az adásv éte]'i szęrzodés megkötéséľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdźikodási Közpo nt" Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017.július 1 5.

Napirend 3.3. pontja:
jőv áhagy átsa _ Budapest

Lakás e|idegenítésével kap.csolatos vételár és eladási ajánlat
VIII. kerület, József utca

45 4 12017 . N .29.) sz. Vá ľosg azdáikod'álsi és Pénzügyi Bĺzotts á,g határ ozata
(l5 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄaru| az ingatlan-nyi|uźntartásban a Budapest VIil. kerůilet, József utcaJ
lDzĺĺm ďatti,(fetyrajzi számon nyilvantaĺott, 55 m2 alapterĹiteď
+ fel szobás, komfortos komfoľtfokozatu. a közĺis fu 51 731/10.000 tulajdoni
hány adda| rendelkező lakásra vonatkozóan bér|o részére

éľtékbecslésbenÍorténő eladási ajánt'at megkiildéséhez, avételárnak az e|késai|t forgalmi
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megállapított forgalmi éľték 55 %o.ában, azaz I0.560.000 Ft ĺisszegben t<jrténő közlésével
é: 

.azza|. a tájékoztatással kiegészítve, mely szerint a véglegés vételár összege az
onkormányzat tu|ajdonában álló lakások elidegenítéséről sző|ő 35/20|6. (xI.08.)
ĺĺnkoľmányzati rendelet 16. $ (2)-(3), illetve a t9. $ (1) bekezdéseiben biztosított
kedvezmények al kalm azźsáv a| kerĹi l me gá ||ap itásr a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidĺĺ: 2017. május 29.

2.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási
ď1źn|at kikiildésére, valamint az adásvéte|i szerződés megkĺjtésére. 

^

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatríľidő: 2017. ililius 15.

455/20t7. (v.f9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts álghatźlrozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózko dás szavazattal)
(ľematikai blokkban toľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felmentést ad a Budapest VIII. keľü|et, Karácsony Sándor utca

:,Ąalatti,]re|yrajztszámonnyilvántartott,25-'ďuffi1szobás,
komfort nélküli komfortfokozatu, a kĺjzös tulajdonbó| |62|10.000 tulajdoni hanyaddai
rendelkező lakás vonatkozásában a Budapest Józsefuáľosi onkorm arlyzat tulajdónában
álló lakások elidegenítéséről sző|ő 35/2016. (X[.08.) ĺĺnkormányzati ľendelei 5. $ d)
alpontjában meghatátozott, elidegenítéstkizáró feltétel a|ka|mazása alól.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 , máius 29.

2.) hozzájaru| az ingatlarl-nyilvántartásban a Budapest VIII. keľii|et, Kaľácsony Sándoľ
yr ajzi számon nyi lvántarto tt, 25 m2

alapteľületiĺ, 1 szobás' komfort nélküli komfortfok ozatĹl, a közös tulaj donból I 62 l I 0.0OO
tulajdonihányaddaIrendelkezőlakásravonatkozóan_'szérebrténő
eladásiaján1atmegküldéséhez,avételálmakaz"l@ftékbecsIésben
megállapított forgalmi érték 30 %o-źĺban, a7.az 1.920.000 Ft tisszegĹen történő kĺjzlésével
és azzal a tájékoztatással kiegészitlĺe, mely szerint a véglegls vételar ĺĺsszege az
ontoľmanyzat tu|ajdonában áĺó lakások ělidegenítéséről szó|ő 35/2016. GII'08.)
önkormányzati rendelęt 16. $ (2)-(3), illetve a 19. $ (1) bekezdéseiben biĺosított
kedvezmények alkalm azásźtv a| kerül megáIlapításra.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlrido: 20|7. május 29.
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3.) felkéľi a Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t aLlatározat 2.) pontja szerinti eladási
Ąán|at kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkotésére.

Felelos: Józsefvarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 20117 .július 1 5.

Soós Gytirgy
Az tilés végén lehetőség van kérdések feltételére.

xÉľvlsnlŐI ľrlvrlÁcosÍľÁs xÉnpsBx

Komássv Ákos
Az onkormányzat honlapján futott be|ę az ingyenes józsefuáľosi wi-fit bejelentő és az
adótornyok elhelyezéséről sző|ő szavazást, illetve vélemény-nyilvrĺnítást kezdeméĺyező
kérdőívbe. Ań. mźlr tudja, hogy a Józsefuaľos KÓzĺisségeiéľt Nonpľoťĺt Zrt. bonyolítja a
beszerzést, de őszintén szőIva, ez megint egy profan he|yzet. Az a kérdése, hogy mikor és
milyen testület hozott erről dtjntést, hogy mátr reklám jelleggel a honlapon
kĺlzvéleménykutatást rendez az onkormányzat arról, hol legyenek a toľnyok. o elkcitelezett
támogatőja egyébként annak, hogy ingyen wi-fi legyen Józsefvárosban. Meggyőződése, hogy
többek kĺjzött ennek ę|őmozditására hozta létre a Smaľt City Ideiglenes Bizottságot az
onkormányzat, de Smart City bizottsági tagként sem találkozott még azza|, hogy ilyen
előterjesztés született volna. oszintén meglepte, sot mondhatná, arcul csapta, amlkor az
onkormányzat hon|apján szembetalá|kozott a ,,Hol legyen az ingyen wi-fi szórótornya
Józsefvárosban?,, típusú kérdőívvel anélktil, hogy bármilyen döntésnek hírét hallotta volna.
Nem emlékszik, hogy aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozott volna ilyen döntést,
vagy akár bármely másik testtilete az onkormányzatnak.

Soós Gyiirgy
Yá|aszadásra megadja a szőt dr. Mészár Eľika aljegyzonek.

Dľ. Mészár Brika
A Képr,iselő-testület az ingyen wi-firől a háziorvosi rendelőkben már dontĺjtt. Hogy a
közteľtileten is legyen wi-f,t, aZ nem egy olyan kompetencia, hogy a Bizottság hatáskcĺre
lenne. A Képviselő-testület elé a június 8-ai ülésre előterjesztés készül, de előzętęsen már
kívĺíncsi a döntéshoző arĺa, hogy a kertiletben lakók melyik közteriileten vennék szivesen az
ingyen wi-fi kiépítését. Ezért lrrláůkozott Komássy Ákos képviselő a kérdőíwel.
Természetesen ez k<jtelezettség-vállalással nem jáľ, majd a Képviselő-testület a megfelelő
dĺĺnté s ét j únius 8 - an me gho zza ezze| kap cso latb an.

Soós Gyiĺľgy
Megköszöni avźůaszt, majd tájékoztatja aBizottságtagsait, hogy jövő hét szerdán keľiil sor a
k<ĺvetkező bizottsági iilésľe, 13 óľakor. Jelen ülést 13 őra 18 perckor bezárja.

K. m. f.
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-Vt^1,
Bizottság alelnöké

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és PénzugyiBizottság 2017. május 29-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

&"Ĺ^{^ i'.u._
Bodnár Gábľiella

Szervezési és Képviselői Iroda

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője

A iewzőkönw mellék|ete:

- MelIékIet / név szerinti sząvazási lista

oós'Gytiľgy
Bizottság elncĺke

3t



MellékIet

Szavazás eredménye

|deje: 2017. május 29. 13:01
Típusa: Nyílt
Határozat EIfogadva
Egyszeriĺ

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 100.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í5 ĺ00.00 100.00
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 0 0.00

Név
Borsos Gábor
Dudás ĺstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Őszi Éva
Pálovics Lászlo
Pintér Attila
Soos György
Vörös Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. május 29. 13:02
Típusa: Nyĺ|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: í. b|okk

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 15 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 100.00 í00.00
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
0.00

Osszesen

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
oszi Éva
Pálovics Lász|o
Pintér Atti|a
Soos György
Vörös Tamás

100.00

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

15

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. május 29. 13.07
Típusa: Nyĺ|t
Határozat EIutasítva
Egyszerű

Tárgya: Napirend ĺ.í. pontja: Javastat közterü|et.hasznátati kérelmek e|bírátására
lll. pont

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 1 6.66 6.67Nem 13 86.67 86.66
Tartózkodik 1 6.67 6.67Szavazott í5 í00.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 

- 

0 0.00osszesen 15 í oo.oo

Név
Pintér Attila
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyĺ lda Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
MĄor,Zoltán
Oszi Eva
Pá|ovics László
Soós György
Vorös Tamás
Borsos Gábor

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

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017 . május 29. 13:08
Típusa: Nyí|t
Határozat; Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.í. pontja: Javaslat közterület.használati kérelmek etbírálására
1., ll., lV. pontok

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem

14 93.33 93.33
1 6.67 6.67

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
oszi Éva
Pálovics Lász|ó
Pintér Atti|a
Soós György
Vöros Tamás
Jakabfy Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
ĺgen
lgen
lgen
lgen
Nem

Frakció



'1

''j

,1

Szavazás eredménye

ldeje:2017. május 29. 13:08
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya:2. blokk

Eĺedménve Voks: Szavo/o össz%
lgen
Nem

15 100.00 100.00
0 0.00 0.00

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott . í5 í00.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00Távo| 0 0.00osszesen 15 í0o.oo

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judĺt
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo]tán
Őszi Éva
Pá|ovics Lász|ó
Pintér AttiIa
Soós György
Vörös Tamás

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

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. május 29. 13:10
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.ĺ. pontja: rbevéte|i kérelme a Budapest V|||.sesleve! Ml.

I:ľlŁŁ.s::iľ!:..:i!{ !:27-?a. sżämTiäTiG önkormányzati tulajdonú, fötdszinti,nem |akás céljára szolgátó garázs helyiség vonatkozásában

lgen 15 ĺoooo 1o0J0Nem o o.oo o.oo

Nem szavazott 0 0.00Távol 

- 

0 o.00Usszesen 15 í00.00

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judĺt
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zoltán
oszi Éva
Pá|ovics Lász|o
Pintér Atti|a
Soós György
Vörös Tamás

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

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. május 29. 13:11
Típusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.3. pontja: Javas|at a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség
bérbeadás iránti kérelme kedvezményes bérleti díjon történő engedélyezésére a
2o17. évĺe

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13 86.67 86.67
0 0.00 0.00
2 13.33 13.33

Szavazott 15 í00.00 100.00
Nem szavazott
TávoI

0
0

0.00
0.00

Osszesen

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|ĺsz György
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|Íán
oszi Éva
Pá|ovĺcs László
Pintér Attĺ|a
Soós György
Vorös Tamás
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás

100.00

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

15

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. május 29. 13:14
Típusa: Nyí|t
Határozat Elutasítva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.4. pont1a: 3H Segítő Közhasznú Egyesü|et bérbevételi kérelme
a Budapest V|ll. kerület, corvin koz 4. szám alatti Ĺires, önkormányzati tulajdonú,
nem |akás cé|jára szolgá|ó helyiség bérbeadása vonatkozásában
módosító indítvány

lgen
Nem
Tartózkodik

3
1'1

1

20.00
73.33
6.67

73.33
6.67

Szavazott 15 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen 15 í00.00

Név
Borsos Gábor
Komá;ŚSY Ákos
Oszi Eva
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyĺ lda Anna
Hé|isz György
Kocsis Attĺ|a
Major Zoltán
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Attila
Soós György
VorÖs Tamás
Jakabfy Tamás

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

Frakció

20.00



Szavazás eredménye

|deje: 2017. május 29' 13:15
Típusa: Nyí|t
Hatáľozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.4. pontja: 3H Segítő Közhasznú Egyesület bérbevéteti kére|me
a Budapest V!|l. keri'ilet, corvin köz 4. szám alatti ĺiľes, ĺinkormányzati tulajdonú,
nem |akás cé|jára szo|gáló he|yiség bérbeadása vonatkozásában

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

12 80.00 80.00
1 6.67 6.67

Tańózkodik 2 13.33 13.33
Szavazott 15 100.00 í 00.00
Nem szavazott 0 0.00Téva| 0 0.00
Osszesen 15 100.00

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Pintér Atti|a
Soós György
Vöros Tamás
Komássy Ákos
Borsos Gábor
oszi Éva

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

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. május 29. 13'15
Típusa: Nyĺlt
Határozat Elfogadva
Egyszertĺ

Tárgya: 3. blokk

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 15 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 100.00 100.00
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
0.00

Osszesen

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsĺs AttiIa
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Őszi Éva
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Attila
Soos Gyorgy
Vörös Tamás

í00.00

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

15

Frakció

t0


