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ViiľiisTamás .i..

Kĺiszönti a megjelenteket a Varosgazdálkodĺĺsi és.,PénziieyĹ Bi7gttsą€: ?9t7,. é'1ĺi,JŁ. ;ęndęp
tilésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 11 fővel hatÄrozatképes. ]Ismeľteti a meghívó szôrinti
napirendi javaslatot a kiemelt kiegészítéssel, majd szavazástabocsátja aza|ábbíak szerirrt:

t.a

Napi.ľend

t' Qazdálkodási Üryosztály
El'ii"',j9:,tő: dr.'Hencz A.drienn: ĺig11osztályvbię1ő'

i'-

1. Javaslat kiizteľtilet-haszná|ati kérelmek elbíľálasĺáľa + KIE,GÉSZÍľľs- poľxnzľľsÍľassEĺ, + 5. KERELľ,N.IHF'Z MELLEKLET KI.EGÉszÍľnsn'
HELYSZÍM KIosZTÁssAL

2. Tulajdo"o.i.h;;íá'"lá'=u-n"aupest VIII. keľĹilet, Salétrom utca 4..śza:ni ĺättĺ
ingatlan kapubehajtój rának épít éséhez

3. JavaslatAutómentesNapmégĺendezésére ' ' '. ''..:'

4. Javaslat gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltäsi díjának elengedéséľe
5. Tulajdonosihozzajarutás Budapest VIII: kerĹilet, Vajda PéJer utca _ Delej utca _ Bíľó

Lajos utca _ Reguly Antal utca kĺi7yilpgítąsi kábel ľekonstľukciőhoz
6. Tulajdonosihozzájźtrulás Budapest VIII. keľ.ület, Festetics György utcában vízvezeték

ľekonstľuk ciő e|v égzéséhez (POTKEZBESITES)

2. J ózsefv álľosĺ Gazdálkodásĺ Közp ont Zft .
(írásb elt előteĘ esztés)

1.

2.

|.Ą,'J.

4.

5..

6.

,2



7. A Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da Vinci u. 41. fszt. 2. szźlm a|atti,36277l0/N2
he|yrajzi sz'ámí műterem elidegenítése
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazddlladási igazgató

8. A Budapest VIII. kertilet, Leonardo da Vińći u. 41. fszt. 6. szźtm a|atti,36277l0ĺNt
helyrajzi szarnú egyéb helyiség elidegenítése
Előterjesztő: Bozsik Istyđn Péter - vízgyongazdálkodási igazgató

9. A Budapest vm. keriilet, Rfüóczi út 
.19. 

szám alatti I. emeleti, hatáľozatlan időľe
szóló bérlęti j oggal terhelt iizlethelyiség elidegenítése
EI ő terj e s ztő : B o z s ik.Istv án P é ter - v agłongaz dálla dás i i gaz gató

10. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Lokomotív utca{Elřszam alatti lakás
elidegenítésével kapcsolatos vételaľ és eladĺási ajanlat jóvlĺhagylásĺíľa eseti dĺĺntés
alapjan
El ő terj e s z t ő : B o z s ik I s tv án P ét er - v agl o ngaz dálko dás i.' i gaz gat ó

1l. Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Rákóczi tlt25. sziĺm alatti, filldszinti iizlethelyiség
elidegenítésére
Előterjesztő: Bozsik Isĺván Péter - vagyongazdáIkódóst igazgató

12. Lakĺás-9lldegen{!ésével kapcsolatos véte|áĺ és eladasi ajan|at jóvlíhagyása _ Baross
,,..,o Jszi'n alatu litKłts
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdállrodási igazgató

13. Lakás elidegenítésével kapcso'latgs velelár és eladasi ajanlat jóvahagyása _ Budapest
VIII. kerĹitet, Dugonics utóalt
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag1longazdáIkodási igazgató

I4.Hozzźljźtrulás a Budapest VIII. kerĹilet, József köÍ,it 

- 

szźlm alatĺi,
h elytajzi szĺímú lakásingatlanĺa vonatkozó ajánđékozási szerződésben

foglalt 2 l 4 ańny,ű tulaj donj og szerzéséhez
Előteľjesztő: Bozstk István Péter - vaglongazdálkodási igazgató

15. Lakas elidegenítésével kapcsolatos vételaľ és elađási ajantat j'ővźůlagyźsa eseti döntés
a|apjan_ Budapest VIII. kerület, József utca.Il
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagłohgazdólkodási igazgató

16. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Magdolna u.-.sżźlma|attibérlemény
lakáscseréÝel vegyes. adásvétel i szerződéŠének elutas ításźra
EI ő t erj e s z tő :. B o z s ik I s t'"v án P é te r'' - v a gł o ngaz dól ko dás i i gaz gató

t7..travas|at ä Budapest VIII. kertilet, Koníný Sĺíndor u. 

-szĺm 

alatti lakĺás
páLyźnaton kívĹili minőségi lakascseréjére
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagłongazdálkodási igazgató

18. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dankó u.- szím alatti lakas
pőiyźz:aton kí\Ąili minőségi lakascseréjére ,:

Előterjesztő: Bozsik Isnin Péter - vagongazdálkadási igazgató . '

19. Javaslat a Budapest VIIL keľĹilet, Kĺátvĺíria tér ! szźlm a|atti lakás
pá|yéuatoĺ kí\,iili .minőségi lakáscseĘéré és a forgalmi éľtékktilĺ'nbiizet összegének
elengedésére
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdál.kodási igazgató

20. Javas|at a kiatakítandó Addiktológiai Gondozó részéte :a 36090l0/N43 hľsz.-ú
tizlethelý sé g megvas aflásáĺ a
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodłźsi igazgató

2|. Javas|at a NM Zĺt., a JGKZtt. és a Józsefuárosi onkoľmányzat,közöttimegállapodas
a|áírásara
Előrcrjesztő: Mező Jónos - parkoldsi igazgató



3. Egyéb előterj esztések
(írásbeli előterj esztés)

l. Javaslat a Főviáĺosi Katasztrófavédelmi lgazgatősźęgal kötendő adomanyozĺsi
szerződés megkötésére
El,őteriesztő: dľ. Dabasi Anita - Városvezetési Ug1losztály vezetője

2. Javaslat'szenvedélytetegekńszére bęntlakąsos férőhely biaosítasa tźtrgyában kötdtt
szo l gáltatás i szerző dés módo sítĺásara
Előterjesztő: dr Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ugłosztály vezetője

Vtirłis Tamás
Megállapítją hogy a BizottsĘ egyhangúlag elfogadta a napiľendet.

5 45 t2017 .(WI. 1 0.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem,0 tarÚózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|źlbbi napirendet fogadja el:

Napĺľend

1. Gazdátkodási tiryosztály
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügłosztólyvezető
(írásbeli előterj e sztés)

1 . Javaslat közteľület-haszná|ati kéľelmek elbíréiźsźlr a
2. Tulajdonosi hozzájtralás a Budapest VIII. kerület, Sďétľom utca 4. szźtm a|atti

ingatlan kapubehaj.tgj.anak építéséhez : :

3. Javaslat Autómenteq Nap ĺnegrendezéséľe
4. Javaslat gépjár.rľriĺ.elhelyezési ktitelezettség'ĺnegvĺĺltasi díjanak elengedéséľe
5. Tulajdonosihozzájaru|as Budapest VIII. kerület, V"ąjda Péter u-tca - Delej utca _ Bíró

Lajos utca _ Regł'ly Antal utca közvilagítasi kábel ĺekons.tľukoióhpz
6' Tuląidonosihozzajaralas Budapest VIII. kertilęt, Festetics György utcában vízvezeték

rekonstľukciô elvéezśséhez ] ,'i

2. J őzseÍv álrosi Gazdálkodásĺ Ktizpoú Zrt.
(ír ó s b e l i e l ő terj e s zt é s)

1. madószĺrnmal rendelkező ĺnagĺĺnszem{ly béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Baross u. 118. száĺn alattl iĺľes, önkoľmán1ľzati tulajdontl' nem
lakáscé|járaszolgźlőhelyiségbéľbeadásavonatko7asában

. E,lőterj e sztő :'Bpzs ik István'; P éter - vqgłongazdólk-odqý i igązsqté.''
2. A Budapest VIII. keľiilet, Illés u. 34. szam alatti iiŕes;'önkonniányzati tulajdonú' nem

lakas célj ĺára szoĺ:gáiő helyiség béĺbeadĺásrĺra érkezett kéľelem ügye
Előterjesztő; Bozsik Istvźn Péter - vaglongazdálkodósi igażgató

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kaľácsony Sándor u. 22. száľn aĺatti Ĺires,

önkormányzati tulajdonú' nem lakĺs céljára szotgźlő helyiség civil sze,ľvezet tészétę
töľténő bérbeađásźra
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdólkodási igazgató



4. Javaslat a Budapest VIItr. kerĹilět, József krt.'59-6l. sżńm a\attiitiŕes,-tĺnkorrnźnyzati
tulajdonú; nem lakĺĺs cé|jara szo|gáI6 hetyiség' bérbeadráśarai.vonatkoŻó ,palyźuat

.ĺ',, li'..,.l 
'eredményének megáll apítźstr a

Előterjesztő: Bozstktrsnán'Péter.-':.vaqyon4ażdállrndástigazgatő.,':.. , ;,,'.'....

Javaslat a Budapest VItrI. keĺtilet, József u. 47. sz'źtrn ĺĺlatti gépkocsi.beálló
tekintetében érkezett kérelem e|btá|asara .]i ,' .]' : : ::. .. . it:]. : j j .'J; ., l,. : ''

Előterjesztő:, Bozsik Istlldn P.éter - va4Đ/ongązdálkadóst igazgató ,.

Turay Ida Szírhaz Kiĺzľrasznú Nonpröfit KÍ. béľlő és: a TľIEATRUM s7i11házl
Ügynĺikség Kft. közös kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kálvári1ter]6:'éś:.i4: szíń
alatti önkormźnyzati fulajdonú, nem lakás cé.trú.helyiségek.ťekiňtďébeŕi . .

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodási igazgató
A Budapest VIII. keriilet, Leonaľdo da Vinci u. 41' fszt.2, szäm alatti,36277/0lN2
he|yrajziszamúmiiteremelidegenítése .ł'.. .'.. ''. ... .':'

Előterjesztő: Bozsik István Pěter - vagłongazdóltrndási igazgató . '

A Budapest VIII. keľÍilet, Leonaľdo da Vinci u. 41. fszt. 6. szźtm a|atti,36277/0lN|
hetyľajzi szĺinú egyéb helýség elidegenítése .: . 

l

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter 1uagyongazdálkodási igazgató.. '

A Budapest VIItr. keľüleL Rakóczi út. 19;. sz,ím a|attĺ I'..emeleti' hataľozatlaĺr időre
szóló béŕleti j oggal terhelt {Dlethelyiség elłđegénítése
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vag1longaidőlkodđsj

10. Javaslat a Budapest VItrI. kerület, Lokomotív alatti lakás
eliđegenítésével kapcsolatos vételaľ és eladási ajźn|at jőváhagyásaru eseti döntés
a|apján
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdáĺkodási igazgató

1l. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rfüóczi tlt 25. szźtm a|att:i. ftildszinti iĺzlethelyiség
elidegenítésére
Előterjesztő: Bozsik István P.éter - vagyongcłzdálkodási igazgató' ''.'.i ''.^'. .., ' . : :,'. 

. 
,'

|z.Lakas elidegenítésével kapcsolatos vételráÍ' és eladasi ajźnlatjóváhägyáśä. Baŕóss.

't"u {lE szźlm a|atti lakás
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vaglongazdáIko&źsi igazgató .::ĺ , ' ! ' .. l:. .i

13. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételĺĺľ és eladási.ajáĺĺlaťj'óváhägľ.ása.'.l- Budapest
VIIT i<eriiier T)lroonic.s lrĺcaDl
Előterjesztő: BozsikIstvánPéter@gazdálkodásiigazgató ;';;'::.;;.:.;i....;ĺl'i''.i:

lą.Ę:,^jĺ,,úała Budapest VI[. keľĹĺlet,'.J.öżšef köriit.-sŁáłiĺ..älátti,
helyľaj zi szźlmű lakĺásingatlanĺa vonatko zó aj źndékozźsi szerződésben

foglďt 2 / 4 aĺarryű rulaj donj og szerzéséhez

it5.

6|

.ĺ.

9.

..' .Előterjesztő: .BozstkIsniźn:Péter -iiżgłongazdłźĺIrndásťigazgatő, .. .:.'; .'' '' .' :

15. I,akás elidegenítéséveľ kapesolatos]vételráľ és eladási ajanlat jóv'áhĺlgyása:'€'Śeti döntésĺ
alapjan _ Budapest VIII. keľĹilet, József utca
El ő t erj e s z t ő : Bo zś iki s nítn i Pé rcr

16. Javaslat a Budapest VIII. kerälet, Magdolna u.
lakiáscserévelvegyesadásvéteĺisżęrżő;đéŚéiékeiütasítás-ářä

l:',' . ,'l ' ' ;..'ĺ':l. .l.,

ďattibérlemény

Előteriesztő: Bozsik Isnán Péter - vagvonsazdá]lrodási isązĘató
t/'.JiívłíslataDuuapęstvllI.Kęrule['I\oľanyrĎanoor".GzÄmaLatĹ71aKas

páIyazaton kí\đili minőségi lakáscseréjére
Előterj e s ztő : B ozsik Istvón P ét'9r - vagłongazdĺźlka !g!;i

l8..Javaslat a Budapest vI[I. k'eľtiteŁ..Dafikó,u.Javasrar a Euoapesr vlll. Kenrt.gq- L,qlKo.
palyźnato,nkí\riĺtí ininőségi lakäścséľéjére ]

Elő terj e sżtő :, B ozs ik Istllán P éier .. łaglongazdóllm dás i igazgań' ;



'..l9''Javaslat,a,B'rrdapest,ýJtrLteĺii|et,..KáL,yőrląteĺ.iltsv?{n.alafti.lakás
, 'paľy'azaJoĺ11kíyĹ!|i;mfuőgégi .lakáscspĺ'éjéĺę é9 ą.fqryalnłi éľ',téld<ulĺ'ńbĺ'"zeÍ .Qqszęgének

elengedésére ..'. ' ''...'.',.. ' .' 'j '','.'..,.;.'.. ĺ. .'-'.
Előterjesztő: Boałłlc!sÍy,qn.,łPéĺęr',,ĺł8'8ť' ngpz,d.dlłłp'dás,i i4g3gątó .' ,.,, '.. . .',.',.. '.:i. '.lr

.20.Javaslat..a lĺialakí'tandó Addiktoĺógiai Gondozó tészére a,36090/0lN43,.bĺsz.-tt
'tizlethelýségmegvas'árlźBaľ;a .'.;:.':., ,.i:.'.. í]:'.i, i\/:i.. :].,','. -,'.': .' '.,. |,!: ' ,:.

Előterjesztő: Boz5ilq.,trstry1iĘ.,P,étpr ł.yggłongaz!ál.b,:Ątsi,igaz.gét-ó'..;. : '' :., ., '. . 
.

' 21. JavasJatazNMZrt., aIGK,Z'yt. é9 a J'óżsefuarosi'onkoi,r.n.źnyzatkozottimegeltapo{as

, ąLéĺĺ'ésź+ra :.,.,':.:' 
..'.'.', .': ''::..., 

.'. ' .; ii ĺ.' -'',.; ::l, .:' '':'

Előterjesztő:.'Iłĺező'.J'ánas.-łp..arlwlőĺtigq.zgqtó' '-': ,'. ;'..1;l; '...,.. -..''. ' ,'... l

3. Eryéb előterjesztések
(írás b eli előterj es zté s)

,.::'..":!...r...i

1. Javaslat a Fővaľosi Katasztrófavé-dę|mi Igazga!ó5ággal.,.kptendó-, adomźnyozési
szeruódésmegkotésére ':j''' '|' ' ': .

tlőterjeszt.ő; dr, p,qbgsi Anita,- V,órosveze.tési Ü.gps,t.źb,vezBtője . .'..,. . 'i

f . Javaslat szenvedélybetegek,rés4é1g b.enflakásos 
'férőhely ;b,.i.ztosítása tąrey,źIbaĺ köti'tt

szoLgźitatźtsiszerzĺődés módosításĺíľą . ;\ :. r .

Előterjesztő: dr, Bojsza,Krisztina - Humónszolgáltq,|ási Ügłosztály vezetőj.e

AVĺáľosgazdálkodasiésPénz.{ĺgyj'Ęłęptsąeú.,gy.dĺi''L46,Ęogy..:.'.:']'-...r'':.'i.:i''.: .,i''... ..,..'
. . ., I'

1. k<iáeĺtilet-használáti ".hoz-zajárýii5{-6{l'';i há,v.qnta tłirténő.teljés..díjfiz'etésset _.az alábbiak
szerint: 

:

ia



Budapest VIII. kertilet, Mikszath K:álman t& 2.sżáńelőttÍjźlĺďa1.: , '. '...i .-. .. --
149 + 1o.rŕ '.j....,: :' i' . ' ';'.

2. az SKS Cafte ffi. 
ľnd^é^g 

l4n t",n,ci{i.a-uĺ iqénÉe vett kĺjzterĹilet-használ .at díjat 2,0|7.julius;05.'-20t7ljulius o,í..nĺĺp.;ą.tozotti]ĺao'6'u'''*,żó#;é*é*Er . .. :, ,, ..

KĺizteľĹilet- haszná|at helye :

K<izteriilet:hasznéiat nägysága: .

Felelős: polgrírmester
Hatándł5:.2ol7:'júlłus 1o. .'1''.,:.:''

r' ': :,'

Fele1ős : polgĺĺrmester
HaĹáľidő: 2017.július 10.

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

' LlTůľ'et-hasznźllati 
hoz'niarulást ad , havonta ,o*u'9. teljes díj.fizetéssel _ az atábbiak

KöZterület-használó, kéľe'lmező:

A közterül ęt-haszná|at idej e :

Közteľület-használat célj a:
KöáeľĹilet Ąaszná|at he lve :

Közteľiilet -hasznźt|at ĺagy s ága:

S|(Sip"eoľĺ,Ifft. :.. ]

(székhe.ly: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)
20|7. jÍilius 10. _ 2017. szeptember 30.
vendéglátó terasz
BuđapestVIII. keľĹilet, Knidy u. 8. sziám e|őtti jérdan
34 m'

Felelős: polg'ĺármesteř' ,'' : 
.' 

':

Hataridő:zotl.jú1ius10. ::: .:

2. az SKS P-Corn Kft. vendéglźtő teraszcéljábót igénybe vett közterii.let-haszhatatdíjtit201v.július05.-2017.julius09.napjaktizĺĺttiiao'*láu,,o*til;*ń;;*;;ď.'

Felelős : polgrármester
Hatĺáľidő : 2017 .julius 10.

A Yérosgazdźtlkodási É: Pénziigyi 
. 
BĘ9ttsa8 úgy dönt, hogy közteriilethasnátatihozzájara|ast.ad_Tlj':saĺjĺnre1riess,'ýE ł',a,.alłšviuĚ',"nnt: ..,..., Y'l','.''',., .:l' ': . .:'., 'l-

,, i '.'.';ri'::-','

Közteľület-hasznlíló;.kěŕblilreżő: ..Buoĺpnsľ 
1ęLp1I11;^,L . TERI,'' '| ,..'.. .' 

.,.....'. .. 

, .'. ,,'. .'.REFot.I&ti[IsEG.łäÁřŕb*zsüG 
'...i;.

. .t,:. (śzékłr€-!y: 1085 Bp.,.Gyulai',Pál u. 9. L em.)|!iae'.ruletlaszľiála1iđ;je: {K<iz.teriilet,hasmźilatee|ja: -.1.' 
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KözteľĹilet-hasznźiathelye: bydupot Vlľ.l."m".i,c"tffierg.'téÍi játs zőtéreĺKözteriilet-hasmáiatna.gysága: 16 m+
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, . ..- :: .A Vĺĺrosgazđálkodási és Pénztigi Blzoltság úgy dĺint, hogy kÓzteriilet-hasznáIati
hozzájarulast ad - előľe egy iisszegben tt'r-ténp telje5 đíjfizetéssel - aZ, alábbiak 5ze{ĺrt,.1. . - .. .

Közterület-hasnlźiő, kérelmező :

Kiiztertilęt-haszĺrálat idej e :

KözteÍĹilet'h.ąpzlźłIatcę|jał
Kiizteľii1et-haszn(lathęlye;. .,,

Kózteriilet-használat nagysága:

Felelős: polgármester
Hataridő: z0|7 .julius 10.

ARC Design Kft
(székhely: 6724 Szegeđ' Czeryxľ Miha|y u. ĺ'6i)
20|7 .július |0. _ z0|7 . jtiias f7 .

epłę. st ĺn.rłnkateľ,Ĺilet Gaĺ'u4451' .

B'u{apęstVllli;keĄi|ęJ;.pioszegi.Sámue1u.-3.$-'!'2',
szám előtti köĺeľiileten
Lzfrfiŕ ..' i. -,j,' .:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy kdzterület-bas'ąźl,ląti
hozz-ajaru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szeľint azza|,
hogy a mobilpult csak a tuľisztikai munkąvćgzés idején lehet a kĺĺaęriilotęn'.munkajđőn k.ívĺil
a használó k<iteles onnan elszállítani:

Köáeľület -hasznáIő' kérelmező :

A közterül et hasznźiatidej e :

Kĺizteľiilet -hasznźtlat cé|j a:

Közterület -hasnlá|at helye :

Kdzteľi.il et -haszná|at na'gys ága :

Felelős: polg{1pesĺeľ. '', 'r.,' 'i '

Határidő:20l7.jtiliusĹ0..] ., .' I

M.r. NILSZ Idegenfoľgalmi'.és' Szp.lgáItató. Kft.
(székhely: 1075 Budapest' Asbóth.u. 1.4.)

20t7.július I0. - 2017. szeptomber'3O.
turisztikai mobil pult
Budapest VIII. keľĺilet, Múzeum iu. 1' szám
lm'

A Viáľosgazdálkodasi és Pénzügyi BizottsĘ úgy dtint, hogy ktizteľtitet-hasznrĺlati
hozzájanúást ad - előre egy összegben történő Gljes ddfizetéssel _ aza\źhbiak szerint:

Kĺizteľiilet -hasnlźÄő' kér elmező :

A kp'zteĺĹilet haszná.,[ą! ideje:
KcizterĹilet.hasryźiaÍeélją:. 1, . :

:.. : 'l '' l

Közteriilet;használat he-!ye:

Kĺizteľĺilęt-hasnľźlatna,gysága:

n a \t.ľelelos: porgaÍmesteľ
HatÁnđő: 20 1 7. július 1 0.

'.: j:iĺ''lj;i:]:''.' .,....l: ;;' '' '."'.
''P'eq-ŕi'EpÍtőó,..q.sajBąľł Z.#: .'.:':'í'', l: |,. :'

(székhely: 1112 Budapest, Rózsatő út 10.)

.,.2$.V'j'!łlius10._20\7:|,*.'e.pÍsm!.q3i0...''
.1, gpjpęsi .ĺnuĺkatertilet (építési felvonulási teľtilet

.' ęs1ęPí''Ési konténer elhelyezése)
pľdapeĺ.vl|l. keriilet ..B.apeĺ 

Sandoľ u. .9:5'
:sź:äm;e1őttiiářdán ' : .-

37 nz



A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi .Bizottság Úgy dönt, hogy ktĺztertĺlětih.asználati
hozzajaru|ást ad _ előre egy összegben tiĺľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

KözterĹilet-haszĺráló. kérelmező:

A közteľĺllet-hasmálat idej e: "

KöZterĹilet-hasznźiat céLja:
Közteľiilet -hasznźiat'helye 

1

Közteriilet-használat ĺĺagysĺĘa:
'''

Felelős : pol gĺĺľmester
Hataridő: 20|7, július 1 0.

A Vaľosgazdálkodrĺsi és Pénziigyi
hozzajari|ilstazaIźĺbbiakszeľint:

Kd ZteľĹilet .haszná|ő' kére lmező :

A kĺjztenil et-haszná|at idej e :

Kö ZterĹilet -használat célj a :

KözteľĹilet -haszná|at helye :

Ktj ĺeľiil et -haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgrĺľmester
Határidő: 2017 .július 1 0.

Kĺizteľiilet.hasnÉiat idej e :

Kĺizteriilet-hasznáJat céLj a:
Közteriilet-has znźtlat helve :. ; .._-.,. -_;

Közteľiilet-hasznźiatnagysága:

Felelős: polgĺárrnester
Hatźndő: 20|7 .jűlius 1 0.

Gastrobud Kft '

(székhe'ly: 1082 BudapeŠt, Corvin sétarry 4lb.)
2017.ijr1lius 10. - 2077. szeptember 30.
veniléglátó ter asz + napemyő
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétany 2. _ Nagy
Templom u. saĺka előtti jďdlän
65,m'+ 40 m"

Bizottság úgy dönt nog:' neľ4 kiizteriilď-haszlĺńlati

Two L Gľoup Kf.t
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínhaz u. 12. I.l n.)
2017.július 13. _20|7. szeptembeľ 30.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. keľiilet, Népszinhaz u. 37. szźm
előttijaľdán
lm'

A Vaĺosgazdĺílkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy ki'ż'terĺitet -hasmáůati
hozzájaru|ĺĺst ad _ előĺe egy összegben töľtéÍtő,:teljes đíjfizetéssel _ az alábbiaksz.ry

Közteľület-hasnń|ő,kéľelmező: Budapest vľI. keľület, Német atca 23.
alatti Társashĺĺż
(székhely: 1084 Budapest, Német utcaŁ3:)
20|7.július t7 . _ 20|7. augusztus 17.

szam

védőtető
Budapest VIII. kerület, Német utca 23. szjľrr
előttijáidán ''.', i'
30m?' .:. r.;' : i,: l:i ' 

.



A Váľoqgazdálkodási és Pénzügyi Bizottqág úgy dönt,'hogy 
.

1. ki'zteriilet-hasznźiatihozzájarulást ad _ előľe egy ĺisszegben töľténő teljes díjfizetésse| _ az
ďábbiak szerint: ':

Kĺizterĺilet-használó' kéręlĺnező: :Bł1dape.st VI[I. keľĺileÍ' .siupei út 14. szám
ąl-a.tti Társashán '] ''

(szókhely: l081 Budapest, F.iumoi út 14.)
Köĺerulet-hasmźiatid'ęje: =%IL7.jtüius 10. _AUl7.július 15.
Közteriilet-használat cé|ja: építési munkateľĹilet (homto!2ą!.fę1újÍtas)'
Kdzteľiilet-hasznźtlat helye: Budapest VIII. kerület, Fitlmei tlt |4. _ Festetics

utca felőli homlokzat
Közteľĺilet-hasznźiatnagysága: 27 ď

Fęlelős: polgáľmester
Határidő: 20|7.július 10.

. ,'

2. a Budapest VIII. kerület, Fiumei tft |4. szźtm alatti Taĺsashráz építési.muatateľĹile1'céljából
igénybe vett közeľület-használat đíjat2017. július 0|. - 20|7. július 09. napja közöttí
időszakľa vonatkozóan fizesse meg.

Fęlelős : polgiíľmester
Hatĺáĺidő: 2017 .július 1 0'

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kÓzteľiilet-hasnźiati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjmentességgel _ aza|ábbiak szerint:

KĺizteľĹilęt-hasżnáló, kéľelmező: Üdvhadseľeg Jĺízsefvárosĺ Gyůilekezete
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 3l.)

A közteľiilethasznáIatideje: 2017.július l0. -20|7.július 14.
Közt-eriilęt-h'asaá]ai9éIją: . játszó!éri gye1qg,$oglalkozás
Kĺĺzteľiilet-használaĺhelye: Buqapest VIII. keľĹilet. Mátyás,'toľ
Közteľiilet-hasznáiatĺagysźtga: 26 m"

. :.

Felelős: polgáľmestet
Hatĺáridő: zo1 z. ;ĺius l o.

Napirend 1.2. pontja: Tulajdon65i fogz'zájáľulás a Budapest YIII. kerĺĺlet, Salétrom utca
4. szím a'latÍĺingatlán kapubehajtĺíjának épĺliséhez ' .

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsag úgy dönt, hogy fulajdonosi hoz''r.ájaqulrasát adja a
VIAPLA}'{ 2001 Bt. (cégiegyzékszźm: 01 06 7435|0; székhely: 1145 Budapest' Bosnyák u.
1/a) kérelmére, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Salétrom utca 4. szźtm ďatti ingatlanon
teÍvezett épiilet építésí engedéIyezése a jelen eljánásban benyújtott teľv szeľinti új
útcsatlakozasolĺÍ<al valósuljon meg. A Bizottság hozł-ajaĺa|asát az a\ábbi feltételekkel és
kikötésekkel adja meg:
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;ta jelen. fulądoĺtosi ho?żái.áÍIiláś,a'.beÍiJh-ázót (éíiíttető1);,6q11; meĺrtésíti
, : śztikśéEeś' e$i.eu s.zákhatiíĺiági ési hatośágř elłgedélýet< :beszęfzése a76l ; .

A teľvezett felhajtó rámpa mentén a séľült aszfa|t útbuľkolatot legalább. 30 cm
,.., '?él".'9ga9l14 

c1.MAll öntĺĺ.ttaszfa1ttąlke!ł'hę1.łTeállíta4l t :.' ... li .:,

e. az engedéIyes kö,teles a munktfü (helyreállítas) elkésziiltéről a kozterulet tuläjdonosát
íľrĺsban éÍtesíteni.

f. jelen 'tuläjdönosiĺ 
, 
horuájźnilláŠ. csak ;az 

engedéiyező 'śżervek sialĺÍratósĘok
' ,, ,' elQírlĺsainak rnaľadéktzilan .beÍartásĺĺval, a döntés napjátől szźtmított 2 évig é.ľvényes.

.:'il1'-i..]''.....:,.....,'..i:.il''...].:'1].:-",.:..','...''',1"':'.

Fele.l.ós: piĺig.á ńéstér,' 
... i' .-'- i:::-i.

HaĹíľidő: 201 7. július l 0.

':i..:' ' i-,: ,

l

NapÍľlend 1.3. pontj a: Javaslat.ł.tltĺńeńtos'' Näp

A napiľenď i.s; poiitjĺŕ ľiiitiil táťsratäsŕa Íĺiľerypn

Naptŕetd, t.4. poĺqäi'. Jävástät géif áľmű.-erhĺityeźéśĺ
elengedéséľe

il



N.ąBiľgr{..1.5. ponfja: Tglajdonosĺ hpzzájáľtllás.BuđąpęsÍ'v-'.f,Il. kęľiiletĺ:,Vajda 'Pétsr
uÍcą - Detej utpa;,.-.'...sír$,..-!ąios. EÍę4:- Ręg.ulJ. ''A.'"ľÍął. !t.Ípa ,k6wíIősílásĺ:,IĺĹbel
rekonstrukcĺĺíhoz

' ,;.. .;t..

A Váľosgazdálkodrási és PénzĹigyi BŁottsĘ úgy đönt hogy fulajdonosihozzźĄ+:ltiĺsĺĺ ,aďja_
a Budapegtí Dísz- és Közvilagítas Kft. (L203 Budapest, Csepeli átjaÍő 1-3.) megbízlsaalapjaľt
_:Zätka:Za|1tán.Ev tewěżő (2600Vác; Szęlsősoĺ 29) éital-készített,'aBtldape5t VJII. keriilet,
Vlujdą;ľ.étęn, l.utc' "a 

_- Delej'utca + Bíró Lajos.utca - R.-qgp"ly'Ąntal.ułp'p's-zakąsmjĺ ąk,9'4{íląsltź,si
káb'^e]'. *ękons''!ľłłk'qió. kivitęli . terv . ;ąlapj źn ą kĺĺzte-rii:|ęt,l.. m'u!k.ák: -e'lyé-gqéséhęz' .ąa ďábbi
feltétďękk.pléskiktitésekkel:. .' ..:.,.. ,.,.. 

i

a. jelen fulajdonosi hozzźĄźrulźls a benlhazőt (epíttetőĐ.;"-. ń",,t".ĺti 
.*.epoe"ĺo

. '.Sf{itséges ęgyéb. pzakhatós{gi és hatós,'{gi1'engedplyok.bęszeĺzésę Ę.|ől, .l i.
i

b. atulajdonosi hozzź$árv|źsa nĺlĺtĺuetek bontasi és ĚpÍtési muntát.atai.yal.é4intett'Vajda
Péteľ utca (hľsz.: 388l1), a Delej utca (ľsz.: 38715), a Bíró Lajos utca ftľsz.: 38787)'

. : ypląminta.Reguly Antal.utca (hĺsz.: 38759) területé.re tgľjed ki-. .

c. a beruhrázónak (építtetőnek) a konÍkeze!őí és ''mwkékeądési (b.urkolatbontási)
hozzajaru|ást a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) KHVM ren{etet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII' kęľület Józsefuĺíŕosi Polgĺĺľmesteĺi
Hivatal Hatósági Ugyosná|y Építésügyi lrodájátót előzetęsgn meg kéll kémi, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani, a Yajda Péteľ utca tÍpźůya bontĺĺs
tekintetében a Budape st KoZÚt Zrt. az 1|letékes,

d. felhagyott, bontott kábel a fiĺldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt

|ulladékot elkgt! s7á||itałĺ. ] J; l ' j: | '.' ',' '' j-.;. , ...]

e' ktitelezi a kivitelezőt a bontĺíssal érińtett út- és jańaszakaszok.ńegfeleio ľirinosegu

': ] ; .t.r,ę1y.ĺ''9á!1ítlásaľą 
melyľe ą beľPházó/kivite!9ző.k<i1iisęn 5 év,g,aľa4ľ'iá] vá|lgl: 

'' . ) .

o a.bontĺĺssal érintett oéle.i utcą Bíŕó.Lajos .,töu, Reguly.Aot't 
-utca...ůfpálya

burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreál'lítani, szeľkez-eti ľę!ęgg.nké',n1 zQ:?q
cm átlapolĺássď: . .

.4 cm vtg. ACl1 jeliÍ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a jańa
szélességével megegyező hosszúsagban)

_ 6 cm vtg. ACl l jg|ii hęp.s'.ľ..ľ'9lt xzfďt.beton
_ 20 cmvtg. C8/ro:'iF .śě6ii 

iźĺIt. ttul*.' 
.

_.20. cm 
ľĘ:. 

''fu.gYfló 
.!o'.1r9kos -kavios ágyągat. Trq

helyettesíthető)

a bontĺĺssaléľíntett Vajda'Féter utcą Delej utca' Bíró Lajos utcą Reguty Antal.utca
j{1{a' burkola.tát w {i,p.'Pi: 

ľýtęgre,pddel .k,eJl'.hslyĺ9{tĺítpa.i- ' 
szpĺks7eti.ľé1ege'nk'$.n!

żo-zo ctĺ atlapolrĺsśď: 
.

_ 3 cm vtg \{Ą{érdes]tp{t.-o.n,'t,qtt aszpJt kopóľęteg 1ajáĺda.t,slies szélességébĐ
_ 15 cm vtg.C8/10-32/F stabili'za|tÍĺa|ap ,:

i ' - .' ]jĺi'' j:.:.' -dj: 
' i i ,;].:i.l,. ]-j l.

9!% (más anyaggal nem

a

t2



]' ]. .1:5..cm vtg. fagyálló.homokos.kavics ágya:iat Trg 95;"/ĺ;.(mas.'anyaggal nem
helyettesíthető)' :,.' -:' ...';.'' .: .;: '' '''...'..:

o a bontással éľinte{ zöldteriilet helyreállítĺásakor a zöldtęrti.Ieť tészýt; kérŕ-ző,
kaľosodott (kiteľmelt, szennyeződött illetve elszállított) teiľĺőtäláj póttĺásáť -.I.
oszłźůý termőfiild'visszattiltésével _ kell elvégeali, fik 3 m.es kiiruetéb'en a
kitermelt talajszelvény teljes mélységében (1 m mélységrg), egyéb zöldteľiile{eken
20 cm mélységig. -Í'' ]i'?

f. az engedé|yes Ęĺĺteles a munkák (helyľeĺítlí{as) elkészĹiltéről a köĺerĺlet fulajdonosát
ínĺsbanéĺtéśíteni, ... '':| .:. :,, : .. ''' '.:.'. ': . .:,.: ,i ',' ..l:'''ż',."ż

g. jeten fulajđonosi, ,hozĄ.äŕ,ĺiĺĺs. csak .,aŻ. ertgedéIyezí| szerveÉ; .]sżáklratósägok

előírásainak maradéĺeaiän tĺetartašáVal; ä döńiés napjátóĺ.śźarutott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 .július l 0.

Napiľend I.6. pontja: Tulajdonosĺ hoz.záĘárulráłs Budapest VIII. keľület, Festetĺcs
Gyti rgy utcá b a n v izv e.zeték ľeko nstľuk ciő e|v égzés é h ez

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz,źĄari|ását adja a
MO-MI BAU Bt. (cégiegyzékszrám: 13 06,054884; székhely: 2013 Pami'az' Kaľtál u. t45i2.) ,

részéte, a Budapest VIII. keľiilet, Festetics György utcában a Fővarosi Vízmíívek Zrt. á|ta|
tewezettvizvezetékrekonstrukcióś:ińuilkálfioi;.aza|ábbifettételekkeléskikiięs"łł,"!:. 

.'. ' ''..

.źl. jelen tulajdonosi hozzź|aru|as a benlhźlzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alóL '.li: .: ' ..: ..

t3
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f. jeleg. fulajĺd,gnosí hozz"ają$ilĺrs , csak..ąz. ęngędęIyező.'szervek, szakhatóságok
előíľasainak maľadéktalan betaľtas ával, 2017.. október 1 5-ig ér.vé4.yes.

Ľę'elq:rpolgáľľresĺer : '. , '.
Hatĺáľidő: 2017.julius 10.

''

Viiľłĺs Tamás
Meglállapítją hogy a Bizottság

'|:| 1: .í:.. .. 
'

Napĺľend 1.1. pontja: Javaslat

5 46 nn fi ,' (fil. 1 0.) s 2..Y ár o sffid.ĺlk o'.'d

(1,L, igen;,
(ľemat

A Viáľosgazdálkodrási és Pénziigyi

1 . közteriil et-hasznźt|ati hozzá
szeľint:

Kdzterület-használó. kérelmező :

A kdzt. eľtil ef-hłsznál|at idej e :

Kĺjzteriilet-has,znźiat aé|j a:
Kdzterül et- haszná,|at helve :

_, : '

Köĺerület -hasznźiat nagys ága:

teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak

SKS Caffe Kft.
(székhely: 2083 Solym źr, Mrészégető u.
?0I7,.'jtilius 10, - z0I7. szeptembeľ 30.
vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kertilet, Mikszáth Kálmĺĺn
szám előtti iéffdźľ'
t49 + 10 m'

tér 2.

1e.)

Felelős:polgármesteľ. .

Hatĺĺľidő: 20|7.julius 10.

t, .-..:t'j',.:-t .:!;:.. ::-:: t!,

2. az SKS Caffe Kft' vendég|átó
július 95. - 2017.jlĺliqs. Q9

Felelő s : pp l g{n'nesteĺ
Hatándő : Ż0.I7' j úIiuś 1 0

5 .Atĺ20l1,(wi.t0.) s z' .u;ir1ieazg4 iśĺ os 
'ľ.'é,az'' .i!ryi nĺzot-Ú.qághat{ľo7ata

(11 ĺgen,0 nónł'0'täľtóziiódás' szavazattt\ . 
.

(Te matilrai blolclrban tÓrtént a szavazlźs.).

1. köłerület-hasznĺffi bż"áiář"t&
szenÍrt:

Közteľiíet- haszrlźůő,kéretme ző :.

ad _ :häílil. jörténő: tęľes d$.fi,.ff sseJ

'.
s'KlŚ P-Coľn"Kft
(szelĺtrely: 2083 Solymlír, Mészégető u.

_ az.ąIábbiak

19'.)
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20|7.július |0. _2017. szeptember 30.
vendéglátó terasz

VIII' ĺ<eľiilet,.Krúdý u. 8. sżáĺh előtti jĺĺŕdĺáĺ

2. az SKs.P.Corn'Kft. vendéglátőterasz.cé|1ából igénybe vettktizteľiílet.hasňía|atdíjat20|?.
július 05. - 20t7.julius 09. napja köziĺtti időszakra vonatkozóain fizesse,meg.

Fele.lős : po.lgĺĺľmester
Hataridő: 20t7.julius l 0.

548ĺ2017.:(Yil.10) sż Váľosgazdálkĺ'dásĺ.ésPénzĺigyĺ Bizottság határozata
(11 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|) 

, 
.

(Tematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľĹilet-hasżná|ati
hozzájáru|ást ad _ teljes đíjmentességgel _ az alźlbbiak szerint:

A k<ĺaerület-használat idej e :

K<ĺaeriilet -hasznźiat céIj a:
Közteriilet-haszľĺálat tĺelýe : ]

KtĺaerĹilet-haszná|atnagysźlgu

Felelős: polglĺľmesteľ
Hatĺĺridő: 2017 .július 1 0.

Kö zteľület -hasznáĺ|ő ; keľelmező :

Kĺi zterĹilet haszná|at idej e :

Kĺiztertilet .hašzŔiat céIj a:

Kö zteľůilet -łĺasžĺlalat lĺblye :.
Közterület -haszmźiat nagys ág1:

Felelős: polgáľmester
Hat"áľidő: 20|7 .jú'lius 1 0.

KözterĹilet-hasnláfuő,kere.|mező:

Közterület -hasnŕlatideje: j

KözteľĹĺlet -hasnlźlat célj a:

Kĺizterület -hasznźiat helye :

Közteľület-hasznílat n agy sága:

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: f0l7 .július 10.

BUEAPEST KLAAZAL TERI

549 12017 . (WI. 1 0) sz. Városgazdátkodásĺ és Péizüryi Bizotts ág hatírozata
(11 ĺgen, 0;-ńem,'0 taŕĺóżkgdás szavazattal)
(ľematilrai bloklrban töriéľlt:a szovazás.) '' 'i,

A Vráľosgazdálkodási és Pénntgyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľtilęt.hasmźiati
hozzajarutast ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel_ azalábbiak szeľint: 

.:

REľoRMÁľus EGYHÁZrozsnc
(sżékhely: 1085 Bp., Gyulai Pálu. 9. I. em.)
2017.július |0. - f0I7.július 14.
jatszóÉrtgyeľmekfoglalkozís
Búdapest VIII. kerület, Gutenbe ry tén játszótéren
16 m"

ÁRC Desĺgn Kft.
(sżékhely: Zĺz+ sogěd,, Czefi Mihályiu. 116.)

fa t7 }j'tLlius 1'0.' - f0 i7 : jtf,ius 27 .

épÍtési mmkatérĹilet (daru7áŚ)'
Budapest VIIL keľtilet, Diószegi Sámuel u.3842.
szám ělőtti kózteľiileten
'rzo",,2
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550/2017. o4I.10.) sz.Yáro'sgaz{{lka{ási és tgn.zĘryi BÍzoftság határ,pzata
(11 ĺgen' 0 nem,0 ta;rtőzkoťláls:szaYazatta|)' , .

(ľematilrni blokkban tortént a szavazás.)

A Vĺáľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztgľület- hasznáIati
hozzájźlruIźtst ad _ előre egy <isszegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint azzal,
hogy a'ĺpgbilpult ssak a Ĺuľisztikai,murkavégzés idején leheÍ a kĺĺ-zteĺtilęten,'m.unkaidőn kívĹil
a hasznźlő köteles oruuln elszallítani :'

Kĺizteľület-haszráló, kérelmező: Mr. NILSZ ldegenforgalmi és Szolsá!|tttőWt.
(székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 14.)

A közteľĹilethaszná|at ideje: 20|7.július t0. - 2017. szeptember 30.
KöZteriilet-hasznáIat cé|ja: turisztikai mobil pult
KÓzteľiilet-hasznrálathelyt; Budapest VIII. kerĹilo! Múzeum,u. 1. szrĺm
Közteriilet-hasznźiat nagysága: 1 m,

Felelős: polgiĺľmester
HaÍláľidő: 2017,jtilius 10.

551120|,7. (vII.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(1ĺ. igen' 0 nem,0 tartózkodáls szavazatta|)
(.ľematikai. blokkb an tÓrtént a szavazás. )

A Vaľosgazdálkodási és Pénziig1ĺi Bizottság úgy dö,nt, hogy. kdzt€ľiileLhasznáIati
hozzájźyv|ast ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|éhbiak szerint:

Ktĺzteľiilet -hasznźiő,kérelmező: Pesti Építő és ľ.aĺpari Zľt.

Akĺizteriil ęthaszná|atrdeje:'äTłi1:il]ili-"ł3ii:::"}'ľ"ä1T'.ä1ó1o.,
KĺĺzterÍilet-haszná|atcé|ja: építési munkateriilet (építési felvonulĺási terĹilet

és építési konténeľ elhelyezése)
Közterület-hasznźůathelye: Budapest VII[. keľĹile| Bauer Sandor u. 3-5,

Közterület -hasznźtiatnagysźtgat.. 
siT.I:|őttij'íłdán :

Fęlęlős : polgĺánnester
Haüáľidő: 20l7 .jútius l0.

5 52 ĺ 20 17 .mL 1 0..) sz. Vá ľqs gaz d1{tktdá s i és Pén7ĺiryi B izo tts á g hatái ozata
(1ĺ i$en;.0,ĺem,0' taľ'iófkodás szavazattłtl)
(ľematilrai blpklĺb an tö7tént a,szavazós. )

A Varosgazdálkodasi és Pénr'llgyi Bizoffiság tigy dĺ!nt, hogy köztertilet-hasnźÄati
hozzájaralast ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szeĺint:
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Közteľĺilet -haszľÉiő, kérelmező :

-:l

A közterĹilet-haszrálat idejc. :'

KözteriileJ-hasznáIatcé|ja;
Közterület -hasnĺáiat helve :

KtizteľĹilet-haszná]at nagysága:

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 20ĺ7.július 10.

KözteľĹilet-hasznźt|ő, kéľelmező :

A közteľül et-hasznétlat idej e :

Kö.ztéľtil et -haszná|at célj a:
KöáeľĹil et -haszná|at helye :

Kö zterület -hasznźůat nagys ága :

Felelős: polgrĺľmester
Hatáľidő: 2017 .július 10.

;Közteľĺilet-has.znrílat idéjé:....'
.'''Kriae. rÍitęt-hasznílať óét4: .

Köztéľület -hasznźůat helye :

:

Közteľület -hasznźiat nagysága:

:Felelős 
: polglĺrmester

řdatĺírídő: 2017 .július t 0.

Gastrobud Kft.
. (székhel'yí ĹoE2tBridapeŚt, ed;rr/iÍÍ séüíny4/ti9". :''
ieotĺr.Trĺł[.u]s.W:,:-'tfaĺ';fl Ł:ĺsżébtember30.
.Ýentĺégĺá{ó.'..tbłasż + łĺłp.onryĺí
Budapest VIII. keľiileĹ Corvin séĹány 2. - Nagy
Teľnqlom.,ĺi:.säŕ'Í(,a]ě|łítti.jár<tán: : . ;',l;:'.,. ..'..'

65m"+40m'

ne ru ad. könerület=has má|ati

Two L Group Kft. :' ', :,';t::'
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszí rház u. |2. I.l | |.)
2017.július |3. -2017 . szeptembeľ 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII; likeľiilét, Népszínház u. 31.,.szám

;'sĺ 
jĺraĺn

ss4l20l7. (WL1.0:) ś.żĺ,{ĺ'ĺńŕosgaŁaĺłlĚo.aĺsĺ'éśrPéiiżrĺiďÍB.łŁäŕtsä'ť'6635."ięąfą ..ĺ:

(1.1ígěiiiioiüch;0itatĺízltłtĺt|áś.sz ĺ.Eättłiniiii
(ľematilłaíi;bla.ĺr]cban tÓYt'ěhÍ a"sŁauałús,..| l l.':-i ': .
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"źil] :'.!!i. :... . 'i .]i.-. '.;' '.']
555ĺ20l7, GTIIIĺ0J sZ..viłrosjgazdá|.ko.dĺĺsiés Pénzůigyi Bizottsághatározata

(ręłłlgt.ifui hlpk^kb:qn,,töü!éłŕ a szavazás.)',;
,. ,','l ;. i.; ., i,il.i..'i 'i; ' . !. , :

AVarosgazđílkodasiés..P:P'ngĹigyi.Biaattság.'\ig'yJdont,hogy

1. közterülęt-hasznáLatihozzajźruiá.tä.előreegy<isszegbenkiiuÍá,"ľ",díjfrzetéJsel,_az
alábbiak szerint:

Közteriilet-has ma|ő. kérelmező :

KÓzteľiilet -hasntáLitĺáq 
". 

).,,,,,='''' 

.

KözterĹilet -haľiznźiat cé|j a:

Közteľület -hasznźtat helye :

:':. ;:; , .'':1'. . .

Közterulet -használat nagys ága :

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201-7 .júIius 1 0.

Kö"ffe$ilę.Í.łnsz'ł+áló' kéĺęImg?ii' 
. :'

AközterůĹtętfusmáIąt.ldeje: :,i

. j'::{l :;:'ĺ 1.,.''
-l. : ....'.ii.' ' .,' i ,.' .'i}ĺ:ir'

Budapest VIII. kerĺilet, F'iumei úÚ 14. szá'm
alattlTársashĺŁ

,. ', (szćkhę1ł'ł'l0,sł1Bł}dapęB$,Fiunoei.tł l:4;), ..i r'' .:

l. . Z.oĺ:7-.jłtJíus 
, 
1.0, .- 2-g17... julilłs 1 5 .

építési ĺnunkątęĺülę.!.&pmlokzat felrij Ítas)
' Budapest Vlll.'keľĹilet, Fiumei tlt |4. - Festetics

2. a Budapest VIil. keriilet' Fiumei tĺt |4. szfuĺ a|attiTźnsasház építési munkateľü,letlcéljából
igénybe 'v'ett.közterü,let:haszĺlálat díjat 2017. július 0I. - 20|7. júliu5 .Q9. papja köztjtti
idoszaL<ra vonatkozóan Íizesse meg.

Felelős: polgármester
Hatlĺĺidő: 2017.július 10.

-!i].:.]. l:.ł

Közteľiilet-. hąs,ala|pt,aęIjł:j . ; | - . ..:r:

Ktĺztertilet-hasulálat hely' e :':..Kłiztérilet.łrasznrĺlat 
nagys ága;: - :':

Felelős: polgánĺrester
Haüáľiđő: 2017. julius l0.
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ľlp'.-ĺľra.1.2. poritja: Tulajdonosi noŕłájáľulás']d,BiÍdapeśt V{Iil';keřĺileĘSalétrłtm utaä
4..száĺrh a|att.i ĺngatläh kapubehajtójáňak.o|ĺtcsélĺez. ' ' , .' 'l:i :.. ..: , i . .

' 'l 
'; "

557lf0Í7. (uI.10.) sz. V'árosga{ą.B. gdási és PénzÍi,grĺ,Ęizottság bratározata
(Ĺ1 ig-e:ń,0'.řćm,"0ĺtaľľózkođäí s,z#łľzawňt). : ...'

(ľeniatilrai;.b,l'o1cĺct)an iöri.é:ĺiŕa ?z(,l,Í'żáp); -'..- .''

a, jelen tulajdonosi hozzáljaru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sáikséges egyéb, szakliatósagí és hatósági engeđélyek beszerzése al'őI, .

. :, : ' j.] ': ;l|.i :.' 
, .ĺ '' ': ':i '' ., .' ' '..

b. a tulajdonosihozĄjarulás a Salétrom utca (hĺsz.: 34891) érintett út- és jĺíľdaszakaszára
terjed ki,

c. a beľuhĺázónak (építtetőnek) a közutkezelői és munkakezdési (burkďatbontĺásĐ
hozzájáru|ást a vonatkozó ľendeLet (I9ĺt994. (V.31.) KHVM rendelet) szeiĺii
mel.lékletek csatolásétva| a Budapest Fővĺĺros VIII: kerülot Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyoszt, ty,Építésügyi kodájátő| előzetesen m.ég kel.l řé*i, és'.az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtĺiľli'

d. kĺĺtelez'i a beľuhĺĺżót (építtetőt) a.Salétrom utcában az tlj ŕitcsatlakozás _ csap.adékvíz
elvezetését biztosító _ megfelelő minőśégu,kialäkíĺísáĺą meiyľe beruhrĺzo/ąĺtteto s
év garanciźltváI|al:

'' :

. a kapubehajtó útcsatlakozast _ a szegéLy kiépítése után . az atäbbi rétegľenddel kell
kialakítani:

'_c.|mute.betontérkő'buľ(olát.. .. ].. ,..i.í . ,. '''.i.'. '.

- 3'óń vtg,..ägyäźőhomökľéteg .i,..
- 15 cm vtg. Qkt-T}.a|apréteg,. .-ro"--ytt:Fz:ríłoĺlżt1{:iaó1eę 

'

A tęrvezett felhajtó útmpa mentén .a sértilt aszfalt ritbuľkolaiot legalább 30 em
szélęsspgben, 4 9m \{A.1 1 ĺĺntött.aszfa\tta|kejl he.1yreá1lí?ni..

e. az eĺgedélyes köteles a munkak (helyroälĺĺĺs) éi1ie,'iĺt.ĺ,.ol a kiiĺerĺilet tulajdonosátínásbanéľtesíteni. ! ..';.' ...'.|

. 1,., ;
' .' 1.'ĺ ,'..,' ]- ' rl.:i i .''f. jelén. tuIajdönosi hožĄái:ľltas. csak * .iii"dé1yező..' 

sżęry.É,'k, s7ąthatóságok
előírásainak maľadéktalan betaľüásával, a döntés napjától ązĺnĺioi.ż6Ę éíÝanyes.

.'.i ';. : : ..:

Feletős l p.oJ giĺľniester
Hatĺĺaol źđn.július 10. :' :.'' ' :'
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N,łpľ"n4.'l;!. 'poptja. .Tu|ajdon'osÍ hoz.",'łĺjáryłáq' Budép'egt tĄ[I. ilre-rĘ!9,ĘłY..3idpi,PéÍ.ęĺ
utca _ Delej utca Bíró Lajos utca - Reguly Antal lrtc..ą 

'kiiryi!á'gÚ.ási 
kábel

rekonstrukcióhoz
..: . ' ,..,. . .. :1,.,!, .--: .-. .'

558n0fi. (uI.10.) sz. Váłosgąpdálkolási,és f;Enzjiryi.BJzoftqiĺg:határozata
(11 ĺgeą 0'Dgtlll 0 taŕózkodás 5zavą4attal)
(ľematilrai bloklrban történt a szavazás.)

A.Ve1,9ssazdálkpdąsi és Pénzĺigyi.Biz. ottságúgy dtinthogy'fuląjdo 4o5ihozzájárulĺását a{ią_
u'Ę"4pp"..s'ÉDísz: és.,Ktizvtĺág.ĺw Ęs',(.l2-03 Ęudąpęst; Coepeli iitj1Ąi.ó 1-3) meebizźĘaa].ąpjéľ-

:-tTt?',ltĺĺn EVjeľ'v.ező,(2600,Mác, Sąélsősot 29.) át-tal kĘszíf.ętt, a BudäpestVJ|I. k,ĺ.głę-t,

Y'pđl Pę,|e 1 utcą _ Delej utca _ Bíró Lajos. utca _ Reguly Antal uťia szakps'*Ę ąlko"y,il,4,gt*i.
!ábel ľekonstrukció kiviteli terv alapján a kĺĺzterĺileti munkfü elvégĘséhez, az ąl.ĺlti
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzajaru!źs a benlhźľ:őt (építtetőQ nem mentesíti az építéshez
szÍikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

:,
b. a fulajdonosihozzźĄźrulás a ftjldkábelek bontási és építési *.'okabt.ival érintętt Vajda

Péter utca (hľsz.: 38811), a Delej utca (ľsz.: 38715), a Bíró Lajos utca (ľsz.: 38787),
valamint a Reguly Antal utca (hľsz.: 38759) tęľĹiletére terjed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a koziúkęze|oi és munkakezdési (burkolatbontĺĺsi)
hozzájźru|ást a vonatkozó rendelet (L9lI994. N.31.) KIIVI\4 .ľendelot) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővtĺros VIIIi keriilet Józsefuáiosi Polgár,mesteľi
Hivatal Hatósági ,ĺjgyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az
abbąn foglattaka1 maĺadé,ktalanul be ke[!'..t4ľfani,.,ą.Y.ajda P.éteĺ ptca útpálya bontas
tekintetében a Budapest Kĺi z;tlit Zrt. az. illetékes

d. felhagyott, bontott kábel a fiildben nem maľadhat, az tisszes kibontott és kiemelt
hulladékot el kell szállítani,

e. ktitelezi a kivitelezőt a bontlíssal érintett út- és jáľd.aszakaszok megfe1elo mĺnosegu
helyreállításarą melyľe abenlhazőlkivitekęzo közöpen 5 év gaľanciźitvaLIal:

o a bontĺással érintett Delej utca" Bíro
buľkolatát az alábbi rétegľenddęl keil
c'm átlapolĺíssď:

'.

Ląjos utca' Regply Antat utca útpálya
helyreállítani, šżerkezeti rétegenkě nt 20-20

., .;-t

_4 cm vtg. ACÍl jelií]hengeŕelt aszfaltbeton kopóréteg' (egalĺbu a jfuda
szélęsségevel megegyező hosszlisągban)

_ 6cm.vt$..AC1 1 jeltĺhengerelttiszfaltrbeton kötőréteg''j: |:.,':

_20 cĺ4 vtg. C8ĺ|0-32ĺF stabilizítt útal'ąp :... ! . ','' I

-2O cm ug. fagy,á||ő fiomokós kavici ágyazat Trq 95lo/a (más anyaggal nem
heýettesíthető)

o a bontással érintett Vajda Péteľ utcą Delej utcą Bíľó Lajos utcą.Ęegply Antal utca
járda burkolatlát az alábbi rétegĺenddel kell helyreáLhít.aÍi, veľŕe..zeti ľétegenkénJ
f0 -20 cm átlapoliással:

;r
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_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (a jarđateljes szélességében)
_ 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|ttltalap
_ 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (mrás aľryaggal nem

helyettesíthető)

o a bontással érintett zöldterület helyreállítĺásakor a zöldterület részét képezo,
kĺĺrosodott (kitermelt, szewtyeződött illętve eLszálLított).teľmőtalaj. pőt|asát - I.
oszeálý termőfilld visszatĺjltésével _ kell elvégeni, fák 3 m-es ktĺrzetében a
kitermelt talajszelvény teljes mélységében (1 m mélységlg), egyéb zöldteľĹileteken
20 cmmélységig.

f. az engedélyes köteles a munkák (hel-yreállítas) elkészültéről a kiizteľület fulajdonosát
íľásban éľtesíteni,

g. jelen fulajdonosi hoznjźmIás csak az engedé|yező szervek' szakhatósĘok
előínásainak maľadékta|anbetartźtsával, a dtintés napjátót számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 .július 10.

Napĺrend 1.6. pontja: Tulajdonosi horuájáru|ás Budapest VI[. keľület, Festetics
Gyii rgy utcá b an v ízl, ezeték ľekonstru kció elvégzés éhez

559 ĺ20 17 . (WI. 1 0.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzůigyi Bizotts ág határ ozata
(1l igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájaÍIĺ|asát adja a
MO-MI BAU Bt. (cég1egyzékszím: 13 06 054884; székhely: 2o|3 Pomaz. Kartal u. 145/2.)
részére, a Budapest VIII. keriilet, Festetics Gyöľgy utcában a Fővĺĺrosi Vízművek Zrt. a|ta|
tervezettvízltezeték rekonstrukciós munkíkhoz, az alźlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzájarutas a benlhazőt (építtetőt) nem mente síti az építéshez
szfüséges egyéb szakÍratósági és hatósági engedélyek beszeľzése ďó1,

b. a tulajdonosihozzÁjárulas a munkálatokkal érintett alábbi kĺiztertiletre teľjed ki:
o Budapest VIII. keľület' Mosonyi utca útpálya @rsz.:34582),r Budapest VIil' kerĹilet, FeŚtetics Gyĺirgy utcatÍpáIyaés jráľda ftľqz.: 34588),

c. a Mosonyi utcaiÍpá|y4 a Festetics Gyöľgy utca jźrda vonatkozásiétban a beruhĺázónak
ftivitelezőnek) a kozűtkezeLői és munkakezdési (buľkolatbontasi) hozzÁjaĺa\ást a
vonatko,ző rendelet (|9lt994. (V.31.) KHVM 1en'detet) szerinti ĺľi.eilekletek
csatolasávď ,a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatóságí
Ügyosztály Építéstigyi IrodźljátőL előzetesen meg kell kérni, és az abban foglďtakát
maradéktalanul be kell tartani,

d. a jaĺďek megbontott helyein _' a ľétegľendek helyrea||ítasát ktivetően _ jźrda
szélességével megegyező hosszúságban új asďaltburkolat készĺilj{ĺn, a Festetics
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Gy<irgy utca útpálya helyreállitźsa a Budapest KöZut Zr:t. e|őirćsai szerint történjen.
Aze|végzetthelyreállítasokért beruhźző és kivitelező kĺjzĺjsen 5 év garaĺrciátvźi|a|,

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítas) elkésztiltéľől a közteľület tulajdonosát
írasban értesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzÍ$aru|ás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartĺĺsáv aI, 20 |7 . október 1 5 -ig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 20|7 .július 10.

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat Autĺímentes Nap megrendezésére

Vtiľłis Tamás
A vitát megnyitja, megadja aszótJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Mindamellett, hogy tęľmészetesen megszavźVza az előteľjesztést, szeľetné megkérdezni,
tesznek-e idén valami olyan taľtós intézkedést, amely az autőval szembęn más kĺjzlekedési
módokat prefeľál, támogat. otlete az volna egyébként, viszont űgy Látja, a Kaľtát ugyan
a|źńrogatjtk, de nem tudja, azintézkedéseket is megteszik-e. Legalábbis a Bizottság elé nem
nagyon keriilnek effélék.

Vtĺľtis Tamás
Kéľi a kérdés pontosítását.

Jakabfy Tamás
A Kaĺtĺban sze'repel többek között, hogy vrĺIlalja az onkormźnyzatévente legalább egy olyan
intézkedés megtételét, amely a szemé|yautóval történő, egyéni közlekedéssel szemben
valamilyen mas közlekedési módot pľeferál.

Vtiľtis Tamás
Válaszadasra megadja a szőt az előteľjesztőnek.

Dr. Hencz Adrienn
Az említett vállalások vagylagosak,tehátnem kĺitelező mind ahźrmatvállalni. Egy nap lesz
az Autőmentes Nap, ąmint ahatźrozati javaslat is tartalmązlÄ5 azaz a hlíľmas száműtvá||a|ja
az onkorm,źnyzat: Autómentes Nap szervezése egy vagy több terĹilet elkülönítésével, amelyek
legďább egy teljes napra k.lzźró|aggyalogosok részére érhetők el.

Vtiľös Tamás
Megadj a a,szőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ezt éÍti, vagýs a kérdéséľe az a vá,lasz, hogy nem teszrek ilyet, amit nyilván ő ęw kicsit
sajnál. Viszont azt szęretné tudni, jól éľtĹe, hogy az Autómentes Napot eleve egy olyan
helyen ľendezik meg, ami egy gyalogos zóna. Tehát az autőforga|om legcsekélyebb zavarása
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nélkül fogiák az Autómentes Napot megrendezni idén is, miként az utóbbi néhĺĺĺy évben
mindig. Ez mennyire egyeztethető össze a Kartával? 

.'' .' . .:. j ::rl:'i,
Viiľiis Tamás
Mivel az Autőmentes Nap minden évben eléľkezik, úgy véĺi, semmi nem akadáLyozta mes
-Jakabý 

Tamás ltépÝiselőt adott eset|óeĺ;iho$y'Łgy;gíifě';fiłĺtĺyutĺ;:elau6esxest. ĺĺá'gatr1ęÚ,,aďi.'
M{íľ ő is kíváncsianvimuhogýegytrvlĺÍósi.keriilą íhřľyéii ĺfuezĺ<eđési fud hoari,-tekintęttel
aľľá, hogy sem tĺimegktizlekéđěsi ;zközök éq cég. ."-,o.* a kezébén nincsen. Azt gondolją
ez.n.ęm fellet-rcnu !9ľtĺďekrę vona1tozóan.vän:.,'tiéĺltie,.Łanorn.o!y.zĺĺi:telęp.ĺĺlés-éJ#''ďíüpÍęzä.
megoldhatóf1 ľe|danak okáért ingyęnessé fudj'ák tenni aznap a ttĺmegközlekedést uagy a
kerékpĺĺŕbérlés1,, 51bl...Áz3t hisżi;]biid.ĺĺ'pestí.fteĺĺĺ{ďr€mĺäi .Úał(ottĺffflýrářrnłe$bszi'. atĺéłřĺyit .

lěhtĺt 'ebbeľi'.a'ikéŕdésbén. 'EnĺIékoztotł **uu&":'Tfiňás .tě:ptłšelot.;*ui ł,äďGilň;";
teriiletén majdnem minden olyan'esotběn,läÍirikcir;'.ĺéĐjkö'zľerubtłag:ý.i.irtéiméńýmogijül;.pl.
biciklitarolók kerĹĺtnek 9lhelyezésľe. oszintéĺĺ'riińe annak, łra ennel konlaétabb 

"lřep'aestmeg tudna fogalmazni Jakabfu Tamás képviselő. Azt gondolją egy A.utómentesi Nap
keľetében eľről beszélni egy budapesti keriilet vonatkozísĺuati iĺéĺřileg ;1612íl 

'.god/áb$ikĘľđések, hozzźlszőlrások nincsenek, a vitát |ezźĄa. SzavazáŚra bocsátja až aábbi hatźnoratijavaslatot: :,: ,-.. : :',,r ; . '. ,

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a20|7.évi Kaľtában foglaltakkal egyetéľt, amelynek keretében az Európai MobilÍtrási Hét
progľamsorozaton belul. 2017. szepembq 22. napján a Józsefuiáľos Közĺĺsségeiért
Nonpro ťlt Zrt. ko zr emíik<idé s ével Autómente s Napot szerv ez.

Felelős : polgĺíľmester
Hataidő:zlt7.július 10. i'

2. ahatfuozat 1. pońtja alapján felkéÍi'a polgáiĺĺĺosteľt:aż.Biiľópäi' biĺitási -ÍIét20117,. évi

ąJ.

Kartajĺínak a|źitásaru.

Félelĺĺs:' polgáľmesteĺ
:Hatźtrldő; 20ĺ 7. juli.us ĺ 2.

Felelős: Józsefuáros K<ĺzösségeiért Nonpľo fit Zrt. Igazgatőságĺínak elnöke
Hatłíridő: 20t7 .julius 1 2.

b) az a) pont alapjan felkéri a polgĺĺrmestert a hasiráiati sz-ęrződés alrĺíľĺásríra.

:Fełelđs: polgĺířňrcsúeľ' -.:...;. ''' . ..l'.' , ' ';.. 
-1 '. r' ' ' i.-i'.l: ,''i .''i.': .' . '''..

i;:,ĽÍ;*+Íj'{..]:\,:.l.r-l-'..g..ją.ał:a] :l1ł!1, .'..o ĺ'|t. :}'.i.'],.' ý 
^'^'..L. 

.....'''-'}łätáľidő:.a) pont;eseté,:2p1.7'.. jÍÄĺtis.l0., b)poiit,esetén f}:'lł'. jtf,i\jŚ:f4.

:' -,4,
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Vöľłis Tamás
Megál'lapítja,hogy aBizottsag egyhangúlag elfogadta ?? alábbihatźrozatot: ,,':

:r: : l. :. i.: j:','..' ,: i. ...ii .,

56p'''p0lx. ffII.lO.) sz. ,Y,{rpsgąg'$p."ltodiĺBi.és.ľénłĺiryi.BĘoJt'ság.h atál.1gnat4' ' i

':,'..; ' "' (ltr.igęgi 0 n.es'.O tĺttŕlz|<odés s'.?av.ąZaŕt-3Đ .: .' ' - :',' :.' '

'l

Ąt/aľ,osg-ązdálk9dĺĺsi €q.Pé.nz-ilgyi Biz'gÍtsás;Bgy dön1;.hog}l.1 . l : .. ;

kji.telezettség

ř: i

.: : i :' 
.l:' 

ł i'| .'.:

. i .:

negyĺĺltĺĺsĺ diiánąk
'l-;.

|: , a,Ż0ł7. évi.Kaĺłábąlr foslaltak.I(ä,l e'gy.eÍéĺt, ą-ľ.ľ1ęľyne.k:'k.erejébeĺ'r.az lE'urópai Mpbi.1i.tĺísi.ľ{śt
.;. .'''pľogIal.ľ.lsoroząton 

' ,beliiľ lzQ.lí..' łz.ęp'EmbB.t' 22: lląpjan a, .Józqęfułáľos. 
'ĺKöztisségeiért

;NonpĺofitZĺł.,kijmęmílkpdésévclAlĺtópenles'}$apotszęwę.zu .ĺ,.,',,.,l.. '..'.''. !:l::'..
'. .r I - . ' :. . . , i .

'Fele'lős: polgáľmestęr
. Hatĺĺridől201,7. j:tńius 10. ' : . 'i )' .' j

j . 'ri

2. ahatfuozat 1. pontja alapjan felkéľi a polgármestert az Európai Mobilitasi Hét20l?.. évi
KartájaÍLakalźłľ:ásźra.

Felelős: polgáľmester
; Hatrĺridő : 20|7 .július l 2.

,:]
3. felkéri a Józsefuráľos Közĺi5ségeiéľt.Nonprcfit Zrt.:iłazgatősźtgi ełn<ikét a 20\7. évi

Európai Mobilit.ísi Héthez kapcsolódó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kií.ľt
tĺĺmogatás! pá|yazat benyújtásával kapcsolatos dokumenfumok a|áírźłsáĺaés a renđezvény
megszęrve zéséte, lebonyolítasaľa.

Felelős:.'Jtó.zsefuároslKözosségpiéĺ.Nonprof{Zrĺ.Igazgatóságánaketniikę ; ' '.;]l
Hatĺáľidő: 20t7: jtl|ius |2, , . l.,.i, j ,'.: :_ )

4. a) a 2015.ben me.grendgzett Autónientes Nąp pro$amjaihoz kap9so|ó{'{éÍl..'bop.z'przt.tt 3
db CALIPO és 4 db TICHA típusú gyeľelĺkerékpźrthatározai|ani,dőĺe térítéqqrentesgn a
Józsefu iáľosKözösségeiértNonprofitZft .hwmá|atabaadja.

i..

...b-) wĐpoĺ[,a'łąpjĺĺnfetkéľiapolg{p..ĺ.4ps!eľtąkaszłláI''ąE'szeľzódés'ďł'íęŕľiátą.. . 
,

, . , . ... . .". r '_: i...:l ..

Felelős: polgármester .i :' j'': .,'.: 
.

Haüíľidő: a) pont esetén 2017,július 10., b) pont esetén 2017.julius 24.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat gépjáľmiĺ.elhelyezésĺ
.eté.pggdéspĘłj ":. .''.' '. ,. ..''':.' ',.':'' .' ..l ;-,i:: :'j.
,:':.ti :. :.

-':'. 1'. ": -'"

Vtiľłis Tamás i.] ł '' 
.Jr l

A vitrít megnyitją megadja aszótJakabfy Tamĺás képviselőnek.
. .; . !

Jakabfy Tamás
Ré, gi ttirténet, arról van sző, hogy valaki vett egy lakast, ,aÍT.IiÍől kiderĺilt, h'qg.y.nem.,l'"9kí$;,és
most akarj a Íljra lakássá .mi'.ąősf.teĺi..A:'köĺsÍkeznt npm.é|ť'ĺ.'',2004.bęn valąki veľ.egy-.lakłíst,



enől ügyvéd előtt aláírtak egy adásvételí szerzódést, beadtík a Földhivata|ba, aFĺi1dhivatat
P-"d'g bejegyezte. Ha nem volt akkoľ sem lakás, hogyan mehetett végig ezen'a folyaĺhatoĺt?.
Hapeđigmaľ akkoľ.laĺłĺás vólt;,'ákkoŕ hogyan kélé1t<ézlreťottłmostazrĺřéřon"k itńÉéeiá'iń,1.
elhelyezési kötelezettsége? Nem fuđnak az e|(htĄesztésből sok mindent ä m]ativätalii.r
pereśkedés áll'ásaÍót. oszintén sző|va,enélkĺil nehezen fud ebben a kérdésbenszavazli.mert ő
ý|át1a a papírokbót..hoEý:az'iilető:íakĺíśťvett. ńĺhenĺ5.iberr{álłäsťÝěti, atłkoŕpětĺí$neiĺľelľ|.
ilyenmegváltrásidíjat ťtzetnie..,. : '... ĺ' 'l'. .'.'.",|'...,:,''i - :.,'.', . ''.l.,,;ą. '.

ViiľtĺsTamás .:': '''|.-.'. '. : .i,.
Szeľinte csak a tisztelt vasartó hitte azt, hogy lakrást vesz, de nem volt az. Yźiaszadásra
megĄaaśző'tazelőterjesztonek.

Dr.Hen,cz.Áaľienn i . ; |, .

iYoľ łutoł..az úsyfé| tudomásĺłĺą hogy nem lakĺás cé|jfua. śzol'g1ál a helyiség. AzérL.hqgy
lakáśsá fudja ďakítani, a gépjĺáľmű-elhelyezési kcjtelezeĺśéget ňeg kell 

-váttania.,Hoev 
á;

adasvételi szęrződés milyen esetleges hibában szenved, azzal ol<''"- todnuk ĺnft kezdeni]i

Viĺľös Tamás
Ha jól-éľti,.akkor egy állapotot szeretne rendezni a tulajdonos) az,az a jogszeľíĺségiľźnyába
elmozdítani, ennek következtében valóban keletkezne ilyen kĺitel"""tt'Jg". aĺ gu''aoryu,
méltaĺiyos szempont lenne ebben az esetben ezt eléngedni;.tekíntetbe véve] hogy ĺiĺi'gatli'',
nem épült, plusz új lakó nem költ<jzik be;'Tehát. a joýsżabáIy nem feltétlenu| ezeke az
esetekľe írja elő a parkolóhely-megváltást. Megadj a a szőt Komáśsy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szeľinte sincs ľendben az ügykezelés, de engedjék e| azt, amit el sem kéne.

Vtiľiis Tamás
olyat ő biztosan nem tiímogat, hogy engedjék e| azi, amiľnem.kellene ôtehgedni. Viszont.azt
gondolja, itt méltĺínyos szempontľól van szó. Mivel nincs több hozzźsz,ő|áš'.u'uĺťái léffiia..
Szavazásrabocsátja az,a|ábbihatfuozati javaslatot: 

:... '.. ,, . .

A Vĺĺľosgazdálkodasi és Fénziigyi Bizbttságltígy dö,nt'hogy ': . '

;:llä:fi ľł:ŁT'il***#äl.:l!ffi
lakĺássá alakíüásahoz kapcśd,lódo;'ĺł'aül gep.1lĺrmiÍ.e1fiely"źe.i iłđt"lezettseg ioooso6;' i*
összegii megvríttĺási díjának megfrzetésétől a Józsefuaľos teľiĺletén az epíietőksépjĺáĘrĺĺ-
elhelyezési kötelezettségéľől szćiő 75/2011. GII.18.) önkoľmrányza1i ľenäeleťs:'$"'b);.o*Ú"alapjneltekint.' ''':'' ': ' 1 " -; ' i' i

Felelős: polgĺírmester
Ha!őnúo : 2.0 1 7. j uliqg- 

J 
0..

2, ahatáiozat l. pontja alapj:anfelkéri:.a.poĘríąnestert a.gépjánníĺ.e1hě1yezéśi k<iteĺezeťťség.
megvĺíltásiíra vonatko ző mégáltLapodĺĺs alĺáířlísĺáľa

Felelős: polgáľmester
Haüíridő: 20|7. augusztus 31.

r3
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A Városgazdálkodĺási és Pénzü'gyi Bizottság úgy dönt, hogy :..; ,

, . : ::. ..: : :

1.limkéJelmére'tôkintettelágudąńsťvlľ.l."'ii1"1,,H'9*-emuĺłąyÍ.eJt
3zĺ,m alattĺ, koľábban házrnęsteri lakásként használt helyiség ttilon ĺueteu"l 

'é''đ"ffiň 
=-

lakaśsá alakítasĺíhoz kapc.sol'ódó, 1 db gépjármiĺ-elhelyezési kdtelezettség.l"00.o.0-.00,-.Ft..

.öqszegú ĺn''egv.áĺüási diiĺának rn9gfuatését(l|.a Jg?5eftáĺps Íę-rtileleĺ gz'ię'pĺttętok' e.epfuÍłnii.'
sl'n9|yezilikötglezettségéi{1 śzó|ő |5/20|1'. (n.18l) ĺĺ4konnányzati rendelet 8. $.b) pontja
ďapján;eltekint. ' l .- '.' : .i .|.: ' l::. : ., : : .' '1 ':

Felelős: polgáľmester
Hąĺíridő:20l7.julius10. ' ' ::

2. ahatározat I. poľ'Itja alapjan felkéri a polgármesteĺt a gépjármű-elhelyezési kötelezettség
megváltásaravonatkozómegállapodása|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2OI7.augusztus 3 l.

2.,ł,ózsefvĘľosi GaadáIkodásĺ Közpopt,.Zr!, ': , ' '.

(írósb,elielőtefiesr!éĐ.: ,.-..1,.': .....

' .' ,r.. r', .i il

Vfiriis Tamás
Ktilön Ĺĺľgyalasra tesz javaslatot a |,7,,ýs Q,8. n-ąpit.ęł4i'pontok tekintetebgn. Eg;łét .kĺĺlĺin
tźngy alźľľ aj avaslatokat kéľ.

':' -:' r':

KomássyÁ'lips . 
'.

A qapirend 2'.4., 2 }t. ? 2' l.0, . 2. l l' is /..1.! ; B9. -4!jäit béń kĺilĺln'táľgy'ąląi. ;

Ja.lĺąb.f.y TamĐs
A 2.3., 2.6., 2.9., 2.10., 2.11.,
tfugya|ásra.

és 2.20. napirendi

fi
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Napirend 2.1. pontja: mmal reńde|kező rfuagánszemóly
béľbevételĺ kéľelme a Buđapes't
önkĺiľfuáriyzáti fulajđonrĺ, ń"*
vonatkozásában

uľ. .kerülét Baross u; 118. szĺm ul"ttĺ ĺireš,
lalęĺs 'céljára szolgálĺí hé|ýĺség.. béľbeadása

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagłongazdátkodĺźsi igazgató

A Varosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) nem jáľul hozzá, a Budapest vlil. keľület Baľoss u. 118. száma|atti,35488ĺt0tv22
hľsz..-t1 f5 m2 aĘapterĹiletú iiľes, öĺkorľiányzati,hilajdonú, utcai bejárafu; fülĺlszinti; nem
takás 

"éljfu*'"oleg.tó 
łĺ"lyi'ęg béÍbeadlásahozhatźtazatLan időľe,'30:naposfelmondłísi idő-kíkötésevď-székhé1y: l:089 Buđapest, Vajđä Pétér u. 11.; adošzam:

-- 
lwĐZvlv' ruuJr'rJ \Ur'rrUI l.,sLU' uutur.ręruJrt',, tęvęKęnyseg ce5arą ZU.UUU'.

F't/hó + ÁFA bérleti itíj + köZiLemi és ktilönszolgáltatási á1* tĺ'''.gň.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodĺísi KĺizpontZrt.vagyon3azdálkodási igazgatćĄa
Hataridő: 20t7 .július 10.

2.) hoz'zájárul a Budapest VIil. kerület Baross u. 118. szźlm a|atti,35488tt0tu22 hĺsz.-ű,
25 m2 alapterületiĺ, ii'"s, ĺĺnkormányzati tulajdonú, utcai bejźnat(l, ftildszinti, nem lakas
9Ąára szo|gá|ő helyiség bérbeadásiĺhoz határozatlan időrę, 30 napos felmon&ĺsi időkikötéséve|G(székhely:l089Budapest,VajdaPéteľu.11.;
adósztlm:ffi)tészére,míĺhety(bútoľfestő,bútorľelúiĺto;tevékenység
céIjźna, 37.700,- Ft/hó' + Árĺ. bérletĺ díj + köztizemi és kĹilönśzoĺgaltatlĺsi áĺjař
összegen.

Felelős: Józsefuarosi GazdáIkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Haüíľidő: 2017 .július 1 0.

3.) felkéri a Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KözpontZĺt..t ahatfuozatZ) pontja szeľinti béľleti
szeruőđés megkötésére, amelynek feltętele, hog.y az ontormányzattutajáonfuan iĺlló nem
lakás céljĺáľa szo|gáIő helyíségek bérbeadás.ĺĺat.ľetaeleirői szől.ő.,.35ĺ20l3. (VI.20.)
ĺinkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése u|ąaąn3 hąvi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valämint a 17. $ (4) békéżdéśe tłhapjan,köżjegyző élott 

"gyilaulĺkötelezettségvállalrĺsinýlatkozata|áltásátváila\jaaleendőbérlő.

Fęlelős: I5zsefrlírosi.Gazdálkodási.Kĺizpolit Zrt, vagyoĺgazdá|kodási.igazgatója
Hatláľidő: 20|7. augusztus 31. ': '. ] '. ' '' ] . ,

Napĺľend 2.2. pontja: Á Budapest Vr.II. keľület, Iltés' u. 34. szám .alattí ĺiľesl
iinkoľmányzatĺ tu|ajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadására érkezett
kéľelem ügĺ:e
Elő':t.erieszi,ő: B.ozsik Ist.vón:P,éÍe:r. vag1łongaz.dálkodĺźsi,igazgató :.l:

A Vĺáĺosgazdĺálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy i

1.) holru,ájára| aiBudapest VIil. kerület, illés'u: 34; szźtm a|atĺi,360g]l/0ĺN|4 hrsz.-tą 12
m, alapteriiletű, ĺĺnkorĺnźnyzati fu!g!o*, utcąL bejĺĺratłĺ; pinceszinti' nem lakĺís'céljĺíľa
szo1gáIőhelyiségbérbeadásĺíhozlJ}nagánszeméIy(ttB.342ĺ2017)résźerc
hatánozatlan időre, 30 napos felmonđĺĺsi idő kikötésével, raktározátsĺ tevékenység



céIjźrą,4.750'--ľĺ&ó. + Áľa bérlęti'dij + kÓzĘemi és kĹĺl<inszolgáltatási díjak összegen,
a 3 hayi bruttó bérleti d(inak megfelelő óvądék.nnegfizetéqénpk, vďąnint az e'gyo!áaltl
Ęö1ęlg7egségvĺállałasi nyilatkozat kozjegyzói okiľatba'. tĺir.teĺő ľogĺái.ĺs.ĺ"al.
kötelezettségével.

Felelős: Józsefuárosi Gazd.ítkodĺĺsi Közp ontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatáľidő: 20|7.július l0.

2.). felkéri a.Józsefuaľosi Gazdatkodási 'Kĺizpont Zfd-t ahatźrsząt l').pgntia szęrĺnti,bérleti
sze'rződés megkĺidé5ére, a4ely.hatáyba lépésének feltétele, 

'hog,y 
az'Öp'l<oimarryzat

tulpjdonában á1ló nem lakrás .eéljźrp,szolgĺĺló.helyisé.g.ek bérbeadasĺínak;f,ęltételeiľőt sźolo
35/2013. (VI.20.) önkormrínyzati rendelet 1,4. '$'(2) bękezdése atapjąry 3 havi b'ryttó
bérleti dfinak ĺnegfelelő óvađék megfizetéqét, vďarnint ą t7. $ (a)'bękezdéśe alap1n
kozjegyzó előtt egyoldalú ktitelezettségvállalási nyilatkgzat aLálĺasel,"a]ľľrua a leerraĺ
bérlő.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdrílkodasi Közp ontZrt.va5yongazdálkodási ięazgatőja
Határidő: 201'7. augusztus 3l.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľÍilet, Kaľácsony Sándoľ u.22. szńm
a|atti ůires iinkormányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgálĺó helyiség cĺvĺ'l szeľvezet
r észér e történő béľbead ásá ra
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag1longazdátkodĺźst igazgató

A napiľend,2.3. pontját kůitiin táľgyalásra kÍkéľték.

Napĺľend 2.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Jĺízsef kľt. 59.61. szám alattĺ
üres, 

-iinkormányzati tulajdonú nem lak.ĺs cé,[áľą szolgálĺó helyiség béľbeadásáľa
vonatkozĺí p!ůy ánat eľedményének megállapítására
Elő terj e s ztő :' Bozśik Is tván P é ter -,og1oigq. ;' dlt|kodds i igazgató

A napirend 2.4.pont!átt kĺitön tárgyalásľa kikéľték

Napiľend 2.5..pontja: Javaslat a Budąpest VIH. keľii|et,.József u;47.szám a|atti
gépkocsĺ.beálló tekintetében érkezett kéŕelem elbírálásáľa
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagłongazdlźlkoůźsi igazgató

A Vaľosgazdálkodlísi és PénztigyiBizottsag úgy dönt, hog5ł

1.) hozzáĘárul a Budapest VIII. keriilet József u. 47. szálm alatti, 35t2g hĺsz.-ú
telekingatlanon kiďakított l. szźlm,Ú gépkocsi.beálló tekintetében a]kéľelmező bérlii
részére a bérleti díj fizetési kötelezettségének.elengedéséhez u 

-szÁmtt

mozgáskorlátozott paľkolĺási igazo|vány szerint] jogosuĺts ffi'g' 
_ 

-önkoľmányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgĺískorlátőzottak
szeĺnélygépkocsija parkolríśi célú bér.ĺeti díjának,elerrgedéséľől szóIő.60ĺ2$.1.l..ffI.07.)
cinkormany,zati rendelet alapján..
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Fęlelős:'Józdefiĺ'ĺáľosi Gazdáľkot1ásiKözpolnt:Zrt:. vagyalgazálkodási.,i gaz.gŁtőja
Ha.tátĹdő:.2017ĺjúlius.10. ; .'.. .:' ..' . ..:,.!:ti:.'

. j,: i,i1 ::'1. :..ri.;::::.:í:'ll;.'

2.) fe|kéľi a Józse.fuĺárosi Gazdĺálkodási K<iąpont v=rt,ł aBrrdapesťVdllj..łłe;üĘi}óżffiąiil{f;:':
' . szźlm alatli, 3'5129 hĺsz.-ú telekingatlanon kialakítot I. s:zamű gépkocsi-beźi|őra a

kéręlľnező bér.lővél.fenĺlĺállobértefiĺsaerz6déš |ĺatározatil.)poĺtł:aĺszJrĺfuĺ modosĺuĺsrĺnak
megkötéséľe, továbbá az onkormfu\^t tulajdonában ĺlo tiĺes telkek, :felépítnény.es
ingatlanbk, gépkocsĹbeállók és dologbérletek terueaa.ĺsĺĺnat-ĺa,ä'ul"l.ol szóló
59ĺ20.|l: Cxl:07:) önkomláńyzati rende.let ĺ5. $ (4) bekezdés a) pontja uląpj'ĺ" ait"l.iit *.egyoĺdállÍ kłĺtéleeércégiŕálłalóŕ.'1i5/i|árkoŁaikazjegyzoiokiratua1ŕo.,sl.aruarcĺ' ; . 1 9;',.'.;..-..,-,.:

Felęlős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodĺsi.rcozpo ĺŕZrt:v'iĺgy"**.il;áäi',*jj.:ä. , 
..; 

''......;l1.řtraĹáĺidő: 20|7.julius 3 1.

ľ3_p]"":9.2.6. pontja' luľay Ida Színház lKőzhaszlnű NonpľoÍit Kft. .béľlő' és aTH;EÁ$RUM.SzÍnhjzi .Ügynii.kség] IffĹ.kiĺzôs kéľłllme :a'''$.udil.trl6.t rałĺ ,'l.öŕĺüil;.
Kálvárĺa tér 6. és 14. szám alatti öń.kbľmá'nyzati tulafdonrĺ, neü |"loĺ' célĺ.'naasé.gtlł .Úe'kĺntetében :.::'j ,]':; : . -' !' !''r,.,.:.'': l

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodósi lgazgató 
i .i

A napiľen d2.6.pontját kĺiltin tárryalásľa kikéľték

fszt.t :2, J' ;,śżfriÍÍ' .

..i',:...l.l .i ;'ł. ... .,' .'.i...''l',.... :j

A napirend2.7. pontját külłin tár'ryalásľa kĺkéľték
lil ' li i ' "i,....i, ,. .,,"..,;..i,..ji;:,.1: ,,r I .. i,,1.:::,t,,,:..:-.,

. )i:ii:

\"pľľ'9 -218.:'pontja:"A 
Budapest VĺilIi-keľĺile| I,eonardo da'Vincĺ u' 4.tr. fsztł 6;.szám

a|atti;,'3627'7.ĺ0lťIhełyrajzi sżálńlri egyéb hetyÍségelÍdegenĺtéśe .'. '': 
'

Előrcrjé.Śztő: Bozsĺk IsnánlPěter'' vaŇng,,aáI.kođast tgž,ga|d;.,.:,., ' . .'.,' . ' . 'i.|'. '.'. '.]'
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Napirend2.10ĺ'pon-,Úja:..Javąslat:aBudapestVIIIl.keriili0t,..-[,ĺkpmo'ÉÝ.uÍGa.frl
szám a|atti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján,'laÍ.g.tóváhąryásáľą.
eseti dłintés alapján
E|őterieszó:,Bozsik,Isnán'Péter.-u-ąg1ongézůźlka&źsi !gą.zgat.ó' , ,: . , ''.' ,'

. .:i

'i, :., ' -:',t:1 
',A.n3piľend 

2.10. ponŕjáÍ kĺiliin.ÍĺĹľrya.lásľaki.''kérÍ.ól'ĺ.

N.apirend .2.11..p'o.pÍjal' ''llavaslaÚ-'a Budapest \řI.H. kpľíi|eĹ''BáIĺńazĺ.,'iłý:2,5.. szífu.a|a!ti,
Íilldszĺnti ĺDlethelyĺség elÍdegenítéséľe
Előterjesztő:Bqzsiklstl,ánP,é.tęr'-vąg,pngqzdólkndósiigaz4ątó,,.).:':'::.., ].' ]' ', ''.:

I '" 
; : 

'

A napiľend 2.11. pontját kůilön táľryalásra kikérték

Nepiľęnd f;lL, pa ĺ' t1a: takás . ęlĺde.genít.ésével kapcqolaÍos
jĺóváhag!'ása _ Baross utca|Ezám alani łakás
El.őterjesztő: Bozsik István Péter - vag1longazdálladási igazgató

':'i ,..t-".'. ... :...; |:...,.

vételáľ és: elaflásĺ:lajĺinłát .

A napiľend 2.12. pontját kültin táľryalásľa kikérték.

Napirend 2.l3. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vétęláľ és eladási ajánlat
jóľęih''Bryá5a.-pqdap9sÍ.iVrIł.kerĺilet,D.ugpnics.ľÍca:ł.'...:....'....',',:-l,',-l...
Előterjesztő:BozsikIstvánPéter-ua,gł'o.ngavdáll'ępd4si,igazgató:j.:..' .'.' 1];1 ..:.>

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
.i',ir : 'l:.:.,:it:,',.r:;'-.'. : ;:;'i ' : ' 

r,.,-r, i.,,'i1;;!',, ;'

1.) hoz'zajaral az ngatLaĺ-nyilvántaľtrásban a Budapest YIII. keľůiiet, Dugonics utca

-,zőffi 

alafiiJJ.e|yajzi szĺímon .nýlvríntartoą 3ĺ m2 alapte'ĺĺ"tĺ, l
szobás; koľnfortos komfoľťfokont,ű, a közös fulajdonból 191/10.00'0 ttilajdoni hrĺnyaddal
rę.ĺld.p|łćszŐ,lpkągrą. vona.tłcozóan ,ĺéqřéľs.l $öľtéoő. :ęładgĺi
ajźnlat megkiildéséhez, a'ué.Íełátgĺl.ak:azelkésaĺi1t'fo.{g4.Loi,.'éľ[ęľ.bęęglĺés.'be'p.l.ĺręgál'lapíffi;,,
forgalmi érték 55 Yo -źtban" azaz 6.490.000iFt <isszegb.en tt'rtéń.ő,'ko?lésé.vel és".ég'?ď a
tźljékoztatassal kiegészítve, mely szeľint a véglěges vételáĺ ö.sszege a Budapest
Józsefuĺáľosi Önkoĺnĺánł''aat.;tutgid9n{baĺ'-1.la|ĺś'ląk.ą5pk..'ę.|i{ęge'rlí'.tś:Bép$l szóli 3i5/2fr\6.
(xl.os.) önkonnányzati ľendelet 16. $ (2)-(3), ilietve a |9. $ (1) bekezdéseiben
biztosítottkeđvezményeka|ka|mazasźxalkerülmegrál|apitásra.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazđátkoaasĺ rozpo ft Zrt.-t a iatároz-at 1) pontja' s'".ĺ.'ti]"láa^i
ajánlatkiktildésérę, valąmintaz.ad1Ęvéte.li s7e.rusdé"s.ĺn,ęgkp"t.ę$éĺęl '' .

Felelős: Józsefulĺrosi Gazdlílkodfui KiizpontZrt; uagyongazdÍl|kođasiigazgatőja
Hatźľĺđő: 2017. auguszhls 3 1.



Napirend 2.14. noĺtju, .H'gu?iőffi l Budapest VIII. keľĺ-ilet, Jrízsef ki'nÍt-
,,ea uĺattĺ'' 

"úäj"t'zĺ.ĺ.]]l"'ił;.iĺeáiinu'"'Ýołĺatkożó'ajándékozásiszeződésbeffiglaltż7ffinyĺtutajdonjogszerzéséheż.:';-:;..'.'':'.,.,.'..
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter . vag1łongazdálkndlźsi igazgató

A napiľen d f .14. pontj át külłin táľryalásľa . kikérték
.:.

NapÍľend 2.15 l' poiĺtja: Ĺa|ĺásl . elił|egenítésével . lłapcsolatoś vételáľ éq.,ěkĺdáśÍ. ajáĺ'lhÍ
iőuáthagáma esetĺ döntés alapján . Budapest vIľ. kerĺilet, József ut
Előterjesztő: Bozsik Isnón Péter - vaglo4gazdólladási igazgatő

A. napirend 2. 1 5. pontj át kÍiliin tĺĺľrya.|ásra. kĺkéľté.l<.

Napiľend 2.16. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerůilet, Magdolnĺ.u.
szám alatti béľlemény lakáscseľével veryes adásvételi szeľződésének elutaíitására
El'őterjesztő: Bozsik'Istvón,Péter - vaglcingazłlálko.dási'igazgató, ' ' .: 

..

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)nemjárulhozzźiatsudapestVIII.kerület,Magdolnu.,..tszźnt'aIatti,7
c'on}ĺáo'SA1|,^*Ę^*^^l,^]-c^*ł;|-^-^+-..n^.o--t'^,-'.L-'_.!1'L!L..'|.|''|.szob.as; félkomfortos komÍo'ľtfokozatű' 24,3 mz alapteľületű cĺnkoľmányzati lakĺĺs.béŕleti
joganak és a l, -' l zaníný tulajdonát képező,i#sz.-
ú, 3358 ingatlan tulajdoąioglĺnak cseréjéhez.

Felelős.: J,óiŚefuĺáľosi GazdálkodáŚi KtizpontZrt., ýagyongazdálkodási'i lazg?úćija . .

Hatĺíľidő:20|7.juliusl0.;...-:,'..',,

2.) felkéri aJőzsefváĺosi Gazdrĺlkodĺási KözpontZrt..ta bérbeadói nyilatkozat kiadĺásĺíra.

Fęlelős:Józsefu iíľosiGazdálkodásiKtizpontZrt.vagyongazdrílkodrásiígazgatőja
Hatĺĺĺidő: 20t7. jtĺ|iusl7. :. -. : -' - ' '.

. I.

; ..r :

Napíľeńd' 2ĺ ĺ?i. pon.tj a : Javaslať a Budapes.t Vĺ'II: keťĺĺlet, Ko ťányi Sándoľ. ri
száfi.aláttĺiüi'kás'páMzatohľvuli'ninő,s-é$leľĺstséľéjé.ľe : - :'
Eľ'őteŕjesżtő': B,9.zýilć,lŚnlźn Péter.i vaqľyongażdtźI,ka&źsi łgazyató

A'Vĺĺrošgazdĺítkodásí ;és -'Pénzügyi'BizottsźĹďú$y dtint'hogy
i' r: " . : ':.

l.) hozzájtíľul a Budapest V{II. keľtltět, Konĺnyi Sándor u
30'79 m2 alapteľtiletű, .komfortos ],koaifo 

rtto|<ontű |

Budape.st VIII. keriilet,.Magdolna u'il- szÁm atatti' 1 szobiís, se,ss ď
běřbeád'áśáhaz hattłrozott iđőŕe;i20.17. isze1Íĺember' 30..řapj ag..ażztĺl'.i retieieitel'.hłĺ5
bérlő a leadásra kerülő béľleméíiýěi.ĺěĺitteitetésszerÍĺ. á11apoďĺľ,,ealas,ą..éśi ä'"s.ĺeĺ'tä
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lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás saját költségen a kijel<ilt bérlő
felaďata, melyet megállapodásban köteles vállďni.

,. ;'

Fęlelőq; Józsefuáľosi Gazd.ĺlkodasi.Kĺizp ont 'Zrt: vagygngazdátkodasi igaz. g atőja '

Hatáľidő:20l7. jrilius.łO' : i. 'i. -

z-) a laKasoerteu szerzoctes megKoteseneK reltetele. hogy al- berlo - a
visszaadott és a bérbe adandó lakas Íorgalmi éľték kĺłląnbazetének 50 9ó-ót kitevő
I 2 0. 000, - Frot _ legkésőbb a lakasbérl eti szeruodés megkötésének.napjráig megfizeti.

Fęle!ősi,.Józqp.$,.ĺáľosi G..ąz,{iílkod;á5ĹKözpp,,.at Z ľt:łę+yonłĺz' dál&odásj isw,gé.űłją 
''.Hatáľidb:2o17.:ju1ius..l0,. . ll- l. ' ;lr.ł;':l.i:'

3.) felkéri a Józsefuĺĺrosi Gazdálkođási Központ
megállapodas és béľleti szęrzőđés megkötésé,ĺe.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási KözpontZrĹvagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|7 . augusz.fus 3 1.

4.) kötelezi ho gy az l .) pgntban .megj elĺilt. .lakas . b.iĺtpkbąv'é telét kövętő
az á|ta|a jelenleg haszná|t, Budapest VIII. keľület, Koľiínyilegfeljebb 90 napon belül,

Sándoľu.*zźmaIattilakástingóságaitó1kiiiľítve,iiresenadjąt.e.

Fęlelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KtizpoĺtZrt. vagyongazjé!!'9d{siigavgatőja'
Határidő: a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u.

biľtokbavételét követő 90. nap
.alatti lakás

Napĺrend 2.18..ponL.tja:. Java$lat.a Budapest:VItrL.keľůĺ|eý, Djn-kĺí 'u. 

-

szám alattÍ lakás páiyáńatonkívĺilĺ minősěgilalĺĺscseľéjéľe ': .

Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vaglongazdálkndasi igazgató

.

A Vĺáľosgazdĺálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

':.,,..:
1.)hozzájĘu|aBudapestvIII.kerület,Dankó't"ut;qaiĺ'.';4utti,.1szobás,

29,50 m" alapterületĹi, komfoľtos komfoľtfokozafu lakĺísra {lI! és G
béľlőkkel fenná.lló bérleti jogviszony közös megegyezésse-l ttirteffi megsziintetésével

;.'98yidgłlg'lg."-Bi"4ry.ęqtyIq.k,9ĺii1e!J94Eefutc'p.ffif,utfr!,.1.ł'pqbrF.
+ hátófiilkés, 51,30 m- ďapÍeriiletĺĺ, .korĺ:'f.oľtps;kqrł1'.&ľĺf'oko'zątłĺłlakás'..đ"n.p€[e.kĺ$"t.e.t't. 

.

állapotában töľténő bérbeaffgahóp hatfuo7Ä't|.aq.időre, ?z7Al a.fęl1éÍętlęl'.ho.gy ąbéľlők a
leadiásľa kerĹilő bérleményiiket ľendeltetésszeľíĺ állapotban átadját és a cserelakás
lakhatóvá tételével kapcsolaios griĺp.z4k.i helyĺę.ąI]ít 's. saját.kill$éggn:ą t1jelölt. béľlők.
feLađat4 melYe! megállapodĺásban kötelesek vlátĺďni.

. " - ', r ": " 
: .-- , . i. . l

FeleJős: .Józsefu'arosi Gazdrĺlkodási'K ozpontZĺt. ya5yongazdĺílkodĺĺsi i g1ľ;eatć)l^

HatÁndő:20lZ juliqs t0.

2.) u lakfubér.leti szeľződés megkötésének feltétele.'hogy a.b.ýrlő.! a yigsząadot,t.,és qib(ľ:be
adandó ĺalrc.p,forgalmi érté]c kiil'ô.r1.bö?ęĺén3k'50 %-át.kitevő |.a64'9,90;+ tt:ot.lggkégőbb a
lakásbéÍtetiszerződésrnęg!ĺö1éqé4el<napj.áig.megfizetit.' .., '.'. ',..,l'. j'. .., '
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođrĺsi KiiĘontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatáľidő: 201'7 .július 10.

3.) fetkéri a Józsefuarosi Gazdálkodasi Kiizpont Zrt.-t a hatźrozat, 1.) pontja szeńnti
nregállapodás és béľ|eti szę,rzćíĺ]és megkđtéséľe

Felelős: Józsefulíľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdátkod.ási igazgatőja
Hataridő: 201'7. augusztus 31.

i..

4.) ki'telezi .Ľll!l'-ćs G hógy. az 1.) pontban megielö.lt lakás
birtokbavételét követő legfeljebb 90 napon belül, az á|ta|lf,<jelenteg hasznźl|t, Budapest
VIII. kertilet, Dĺinkó utcaffitE Śz'źrn,ďatti lakíst ingóságaiktól kítirítve,
ĺiľesen adjfü le; , :

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodrási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatlíridő:aBudapestVIII.keľület,Jizsefutcaffiszrĺma1áttilakĺás

birtokbavételét követő 90. nap

Napĺrend2.19.pontja:JavaslataBudapestYI[.keľůĺlet,Kálváľiatérffi
szám alatti lakás páiyázaton kívĺĺIi mĺnőségÍ lakáscseréjére és a forgalmi
értékküItinbözet tisszegének elengedéséľe
El ő t e rj e s z t ő : B o z s ik. I s tv ĺźn P é ter - v a gy o ngazdĺźt ko dd s i tg az gat ó

A napiľendf.19. pontját kĺiliin tái.ryalásľa kĺkéľték.

Napĺľend 2.20. pontja: Javaślat a kíalakítandó AddiktolĺĎgĺai Gondozó részére a
3609010IN43hľśz.rĺ]ůizlethelyĺségmegvásátr|ásálra:'''''''
Előterjesztő: Bqzsik István Péter - vaglongazdállrndási igazgató

A napĺľen d 2.20, pontj át külön tárrya'lás ra: kĺkéľték.

Napĺrend 2.21. pontja! Javaslat Íiz NM 'Zrt., a iül<zrt, éś á ;Iózsefráľosĺ önko rmányzat
köztĺtti ńegállbpodás äláíľásíira .

Előterjesztő: Mező Jĺźnos - parknlási igazgató

A Vĺáľosgazdálko'.dasi és Pénz,tigyj.Bizpttsąg'úgy,dpąt, h.qgy. '

1. e'gyĹittmfütidési megállapodĺást ki't 12 hónapra a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-.vel és a
Józsefuaĺosi:.Gazdálkodiísi Központ Ztt,-veĺ', melynek keretében megvalĺísul a
fisztviselatetep ťlz;ető övezetbo bwont toriiĺetén a zó1akódokról vató tíjé.koztatáś:'

' Felelős: p.olgríľmester ' ; -. 
.

Határidő: 20|7 .július 10.

aa
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2. a hatźrozat 1. pontja alapján felkéri a polgáľmesteľt a'határorat melléklętét képező
együttmíĺködési megállapodas aláírźsara.

Felelő's: polgármester
Hatáľidő: 2017 .julius 1 5.

Viiriis Tamás
Megíllapítja, h-ggy a Bizottsag It szavazattal' egyłrangúlag elfogadtaaz atáhbjhatźroz.atokat:

Napĺrend2.1.ppntja:madĺíszáńm.alľendelkezőmagánszeméIy
bérbevételĺ kérelme a Budapest VIII. kerůilet, Baross u. ĺ18. szám' alatti ĺires,
iinkormányzati tulajdonrli, nem lakás céljáľa szolgáIó helyĺség béľbeadása
vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - uagyongazdátkodósi igazgató

562ĺ2017.(WI.10.) sz. Váľosg azdáikodátsi és Pénzůigyi Bizotts ághatározata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(Tematilcai blokkban tortént a szgvazós.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzangyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem járul ho^zzá a Budapest VIII. keľĺĺlet Baľoss u. 118. szźtm alatĺi, 35488tĺ0tV22
hľsz.-ú, 25 m2 alapterületű, iires, <ĺnkoľmźnyzatitulajdonú, utcai bejárafu' Ířildszinti' nem
lakís céljaľa szolgáló hel béĺbeadasáhp z hatźr ozatlan időľe, 30'ąpo' felmondási idő
kikötésével székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 11.; adószám:
t-észére, miĺhely (bútor festő, bútoľ felújító) tevékenységcéIjára,20;000,.
Ft/hó + Aľ,A béľleti díj + köztizemi és kiĺlönszolgá|tatásidíjak összegen.

Felelős: Józsefuiĺrosĺ cazđatóäĺ,i ľ<o'pontZrt:-végyongazdálko ďasii{azg?tśĄa
Határldő: 201-7 .julius 1 0.

2.) hozzá!őrul a Budapest.!|$. !4eľ!ilet.Baľo.'ss lt- 118. szam a|atti,35488ĺt0tV22 hĺsz.-Ĺl,
25 m" alapteriilettĺ" iires, ö'nkotmányzati tulaidonĹ utcai beiáľatu, fijldszinti. nem lakas25 m" alapteriilettĺ" iires, ö'nkotmányzati tulajdoni" utcai bejáľatu, fijldszinti, nem lakas
céI1ara szolgĺáló helyiség bérbeadásához hatźrozatlan időľe, 30 napos felmondasi idő
kik<ĺtésével 

= 
(székhely: 1089 Budapest Vajda Péter u' 11.;

adószám:Jadó.szam:*éĺe; m.űhety (brĺtor .f,estő, .bgtgľ fehijít'óJ tevck'ę4ység
céljan, 37.700,- Ft/hó + ÁF'A béľleti díj + közĺizemi és kĺilönszotgláltatĺsi đíjak
ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefulárosi Gazdálkodasi Kĺlzpont..Zrt. vag1angazdĺĺtkodĺási.igazgatój;,a ,

Iĺatráľiđő: f0i,17 .julius 1 0.

3.) felkéľi :a Józsefuláŕosi Gazdálkođási Központ Ztt.-t ahatźrgzat f.) pontja szerinti bérleti
szerződésmegkötésére',aĺhelyĺrek-feltétele,.ho;gy azonkarmźnyzat'fulajdonában rá1lónem
lakas céljára szolgáló hely'iségek béľbeadlásanak feltételeiľől szóló 35/f013. (VI.20.)
önkormĺĺnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a\apjan3 havi bruttó bérletidíjnak megfelelő
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Näpiľend 2,.2. pontja: Á ľuaap"st .YIil. kerĺilet fllés u.
tinkoľmányzati tulaidonri, nem lakás céljáľa szolgáló hôtyiśég
kéľelem ĺiwe
Előterjesztđ: Bozsik Istv.án. Péĺei, - vaýoigażddikoddsi igazgaťó. 

.|.

2.)

' ; ' . ,,I.) hgzzáljáľul a BudapesÍ vliĺ. kerület, IItés u.. 34. szám dlątti , 360'9t/0i/Nt,4 Íltg 'z.-tlt, 12
m. alapterületiĺ, ĺinkormźnyzati ĺĺąĺ|oqi.tlq{6ejiíľafu, pinceŠziĺiti,'nem latĺĺs céIjua
szolgálóhelľisé-ebéĺ!1adasáhoztnagánsqemé!y,W.3ł:2t!;frÍv).ré1zé7ę
hatźnozat|arl id91? 

'30 .Tto: - 
felmondási idő kikötésével, rakt'á,r-Äzási t"uét""isŁg

cé|jźra,4.750,. F.t/hó'+ ÁFA bérteti díj + közĹizemi és különszolgáltatási díjak tiss'égen;
a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyolđalú
kötelezettségvá|Ia|ási nyilatkozat kozjegyzői okiratba töľténő ľoglaiesanak
kötelezettségével.

|ele]9s': Józsefuaľosi Gazdälilođási'Kozpoitz,t ,ugiyong*dálkqdasi ilazg;toja
Hatĺĺridő: 20|7.július 10. 

.. .. 'l l '' '. -. :...'..,

564l20t7. (v[.10') 
'''(Yłiä.fl1.Í';ľl.ŕilľ'i,1Íixa";flľ;ľ*Tiľľ.ľJtf1ro7cľt2 ',

(ľematilrai blolrkban történt a szavazĺźs) '. -

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

:1 ._:. - -'
szí- ó|;+ĺi9í==. .srEÚýl
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1.)

mozgáskoľlátozottak
szőIő 6pĺf 

.0 
1 1. 1(XI'01:).

Felęlős: Józsefuarosi Gazđ.álkodasi KĺizpontZtt.vagyongazdálkodasi ígazgatőja
ľtrataridő: 2nI7.július 10.

2.)

Felélős: Józsefulírosi Gazdátkodási Közp ont.Ztt. vagyongazdźikodási igazgatqa
Hatáľidő: fOI7 .július 3 l.

Napirend 2.13. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlrat
jóváhagvása-BudapestÝlII.kerület.DugonicsutcailE
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vag1łongazdálkodłźsi igaz[őtő-

s,6,Fĺ?017. (VIIJ0.) s1.YflrPĘEryt,ĺlkodi9Í és..|.'g'nz. ĺisrĺ pĺzo'|t5á .\at!qry9zą$
;. [t ĺg"t 

9.}9T:.'01uŕó1kod|.s sżĹiiv111tta') :' ;' :

j':j'''(\matilrriiblo(kbantortént,q.szavazás.)'..'
A Ýĺáĺosgazdálkodasi és PénzügyiBizottság úgy.dönt, hogy ] . : ! '

':|ł
,iii

ť
';ł
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2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdátkođasi Kĺĺzp ont Zrt.-t a llatfuozat 1.) pontja szerinti eladĺási
ajźn|at kiküldésére, valamint 'ai adźlsvéte|i szerződés megkĺĺtésére. j 

'

'''',
Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdátkodasi KözpolntZrt. vagyorgazdalkodĺási igazgatőja
Határidőj 2an:'ausus;ĺhis3ĺ.

Napiľend2.16.pontja:JavasIataBudapestvI[.kerĺilet,Magdolnau.il
szám alatti béľlemény lalŁástseŕéve| veEýéS adášvéte|i.szbrżaocšeno*.etutaśÍĺĺsáľł
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter -vaglongazdálkadási igazgató . , .:, .'

s66t20ł7. (V{I;ĺO.) sz;:VáŕoŚ$azi|áIkodásíés:Pćnzĺryi'Biźottság häťár6zatä
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkoďís.szavdlatnttĺll)' ':
(ľematikai bloklrban ttjrtént a szavazás.)

A Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

' 
) 

:::, jľ*'ľ:ľ:' ľ"jľľlJ]Jl -Ęľ|.j' ľ:ľ*Ęl::,ątFtFł ?#,,I:ľi,' 1,

szobiĺs, felkomfoľtos.komfo.rtfokozatu,.24,3 m2 ĺ"pte.til" ĺn-'m@ti:lalftáś.béľleti
joganak és a ,ĺ, - |haranyu tutajdonát kép ező#sz.-
ú, 3358 Erdőtelek, szttmalattíingatlantulajdonjoganakcseĘéhez.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazđálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Hatáľiđő: 2017.július 10.

2.) felkéri a Jőzsefvźľosi Gazdálkodási Kĺĺzp ont Zrt.-t a bérbeadó i nyi|atkozatkiadásara.
:.. j . , .: :..... , .., .,. i:,.. i,,,-, 

.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodłíśi'Központ.Zĺt: vagyongazdálkodĺíŚi''i gazgatója
Határidő: 2017.július 17. - : '. i.i '. ]-..

Napiľend 2.17. pontja: Javaslät.a'BudäpesťVllr...k,eľĺteąiKÖľänyi sándoľ
szám a|attilakás páiyázaton kívĺili mĺn.őségi la'lĺíscséi.e1éľe. ... . 

'

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdóIkodósi igazgató

567 ĺ2017 . (v.IL10.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pé'nzĺiryĺ Bĺzottq ághatározata

'' -....': ,. (Tena1jý!.blokfb1niaľtěłia.š.zaĺ,azđs),.l 
l

AYźlrosgazdáIkodáśi.és Pénziigyi BizottsĘ lígy dönt, hogy

1.)
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Fele1ős:JózsefuarosiGazdá1kodasiKĺizpontZrt.vagyongazdźiko&ĺsiigaz3atőja'
Haüĺridő: 20|7 .július 10.

'.''..
2.) a lakásbérleti szerzóđés megkĺitésénęk feltétele, hogy #mmĽ bérl(í _ a

vissząądott és a bérbe adandó laĺros forgalmi érték Młlanbazęftnek 50 oÁ-át ,kitevő
]20.000,- Ft-ot _ legkésőbb a lakasbérletiszerződés megkĺitésének napjáigmegfizeti.

Felelős:Józse.fuĺĺropiGazdálkodasiKQzponLf,rt.llagyongazdálkoďásiígazgatćĄa'.i,'' '''' .:'

Hataridő:z\I7.julius10.

3.) felkéľi a Józéefuĺáro'si.Gazdálkodási Központ Zŕ..t ą,hatźrozat 1').poatja szer'inti
megállapodás és bérletiszprzgđés męgkĺĺtésére. . ,l

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Kĺĺzpo ntZrt.vagyongazaatoáasi igazgatőja
Határidő: 2017. auguszfus 31' '; ' . .

4.)kötB1eziffirB,hogyu|.).Pontbanmęgiętĺi1tl.akásbiľto'.'kbaĺételétkĺĺvető
legfeljebb .9.0 napo-n belüĘ az źlta|ajelenleg hasznźit, B,udapest VIII' kgrtileJ,'Koľ'ányi
Sándoľ u'*ám alatti lakást ingóságaitil ki.iirítve, iiresen adja le.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatqa
Hatíridő:aBudapestVIII.kerĺilet,Magdolnau.Gszáma1attilakłís

biľtokbavételét követő 90. nap

Napĺľend2.18.pontja:JavaslataBudapestVIII.keľĺilet,Dankóu.G
szám alattĺ lakás' pályĺázato' -p. kív'ůi|i minősigi la.lĺĺgcssľéjéľe'. 

] .

Előterjesztő: Bozsik Isnón Péter - vagyongazdátkadĺźsi igazgató

568120|7. (uI.10.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺiryĺ Bĺzottság határozata
.:''..(11"igeĺ;0.up.!q'...0'taríózko.dás's2avg3ątŕal):.'ll]

(Tematilcai Ęlokkban |örÍént a szauazás.)

A Vaľosgazdá{kodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

száim alatti, 1 szobás,effitt
béľlőlłkęl fennrálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel t<irténő megsziintetésével
egyidejíĺtegaBudapestvIII.keľiil9Í,JQzsefutcaffisz'&ry,.aL.a#i,'.!szopas
+ hálófiilkés, 51,30 m2 ďapteľiiletíĺ, komfortos komf,ortfokozatu lakĺás ńegekinieu
4lląpoüĺ!+p.töľtśĺő b.éĺbeadlĺsilh'oz.hatarcđ|pĺidó1,e,,..az3ala &ltéJęuet,hogy.a.bé.1.lők a
leadrásľa kertilő ,béľle.méByfüeÍ re4dęlÍe|pssz.er.íÍ á.t|apoJba.ľ áŕadjak'..p-9.a'cseľplakĺĺs

.lakhatóvá .tételével.kapcsolatos.' miiszaki hetyľeĺíltítas saját köItségen -a kijeltilt Üeĺot
'felad.atą melyct m.egálląpo.dąsban keĺtelesek.vállalni. l

FeJę.lgF: J.gzsefvarosi G.azdálkodasi KözpontZr,t.vagyoggazÄálkoda5l'igézgatőja
Hatlíridő:20|7.július 10' 

I
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2.) a lakásbérleti szerzőđés megktĺtésének feltétele, hogy a bértők a visszaadott és a bérbe
adandó lalras forgalmi érték kulonbazetének 50 oÁ-at.kitevő !.464:000,. Ft-ot..legkésőbb a
.takásbéľleti szerzíĺdés megktiteséněk napjáig megfizetik.. .' , ' 

. . ''. .

Fęlelős: Józsefuárosi Gazđďkodási:Ktizpo ntZĺt. vĘýongłvÄźúkodasi ťgaz,ľatőja
Hatáľidő: 20|7 .jrllius 1 0.

3.) felkéri a Józsefuiĺrosi Gazdálkodasi Ktizpont Zrt.-t a hatźĺrozat 1.) pontja szerińti
megállapo&ĺs és bérleti szeruőđés megkötésére.

Felelős: Józsefuiárosi.Gazdálkođřísi Kĺizpont Zrt.vagyongażdá|kođźsłigaz:gptőja
Határidő:20|7.augusŻfus31. 1 - l u.

' 'l

4.) kötetezi Gt és ffi hogy az 1.) pontban megietölt lakás
birtokbavételét követő legfeljebb 90 napon belül, az á|tallkjelenleg hasz-ĺźit' Budape-st
VIII. kerület, Dankó utca
iiresen adják le.

szánr . a]atti. lĺikżĺśt .ingólsĘaiktól. kiĺiľítÝe;

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt, vagyongazdálkodĺási 'igazgatőja

Hataridő:aBudapestvIII.kerület,Józsefut.uilszétmaIattilakás
birtokbavételét követő 90. nap

Napĺrend 2.2t. pontja: Javas|at az NM Zrt,., a JGKZlt. és.a Józsefváľosĺ.onko rmánvzat
]kiizöttĺ megállapodás aláírására
Előterjesztő: Mező János - parĺroldsi igazgató

'.

569ĺ2017.(VII;10)sz..V-áro.sgĺ1aĺ'$ĺia1!siésP9nzj!ľl.Bzoĺsáighĺtározata

$. lgľľj'o y3m; 0 1aľtózkodäś'sżcÝłząttal)
ľľimattkni:büokkbanItgi"téhť d szcilazós)

''A JĄsgazdálkodásí ěsPéińigyĺ,Éĺzottsag lígy dönt, hogy
i

1. egytitfiniiködési megĺíllapodást köt 12 hónapra a Nemzeti Mobilfizetési Zľt..vęl..és a
Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|', me1ynek keľetében megvďósul a
Tiszťviselőtelep ťĺzętő:övezetbe b,ł:vont terĹiletén a zónáiódokról való.táj ekoztětĺs.

Felelős : polgĺírmeste Í
Hatźndő: 2OI7 .július 1 0:

2. a hatáiozat 1. ;,pbntja a|apjan'fe1kéľi.a polgĺáľmeŚtéľt a hatź,rożat,mellékletét képező

.eg4i'ttmíĺkĺidési megállapodás aĺurasáĺa. :

.ľeléĺĺś: poigármesteŕ .'

Hataľidő: zan .július 1 5.

Az 569ĺ2017. o.il.10.) sz. VľB határozat
tartalmazza. ' j'

'

mellékletét a jlegĺzőkiinyv 1. sz. melléklete
' '.i . 

jr':-:' 
'. ::
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Napiren{ 2.3. pontja:.Javaslat a Budapest V'IIL keľiĺlet" Kaľácsopy Sánđoľ.u. 22. szám
alatti ůiľes, önkormányzati tulajdonú,;ntm l3ká$. eéli{rą szolgáló hplyiqég civilszeľvęzet
részére töľténő .béľbeadására

Előterjesztő: Bozsik Isnán Pęter - uggyongazdálkodási tg'a?gató

Vörtis Tamás
A vitát megnyitją megadja aszőtJakabfy Tamĺás képviselőnek'

Jakabs Tamás 
:

Azt szerctné męgkéĺdezĺli, hogy'; ęrÍe ą hęlyiségrę. v''äÍl.e vďeĘifrle piaci..ér,de.kl{dff. A
hatźroz-atijavaslat szerint a Bizottság hozzájaru| abérbęadáshoz 6 %o-os.s4ńval'szátnított
díjon. Van-e 8 oń-os, vagy 6 %-os díjon piaci érdeklődés?

- ,: .

Vörös Tamás
Vál aszadásra me gadj a a szőt az előterj e s ztoĺek.

Bozsik Isfván Péter
Tudomasa szerint nincs és nem is volt a közelmúltban érdeklődés a helylségre'

Vtiľiis Tamás
Megköszön i avźiaszt,majd a vitát|ezźĄa. Szavazásrabocsátja az alábbihatźlrozati javaslatot:

A Vłĺrosgazdálkodási és PénzĹiBYi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35450 he|ytajzi számon nyilvlíntaľtott, a Budapest
VIII. kerület, Karácsony Sándoľ u. 22. szźtm alau ta|źlható, 106 m, alapteľiilettĺ,
önkormányzati fulddonú' n€m Jakas..oél.iaľa szolgáłgi.:utcai bejĺáľatú, .ďagqgri' |rplľipęg
bérbeadfuához az E|j ľ11da{qs.ą4..Eryesĺi!et .(szé'kbłľ' i40f'.l,Đebyecen, Postakeľt u. 8.
|ĺt||.; adőszálm: 18560987-1-09; nJilvántaľtasi €ziĺg;i 09-',0?-p002221; képviseli: Tóth
Péter Attila és Bihari Levente önálló képviseletre jogosultak) részére ifiúsági programok
szęwęzése' ifiúságvédelmi feladatgk.eJlát4s'1 lebop.'51o{tlísę.{ey.é.kBnysęs ,ę''!lfu,ą. Ągn.
december 31. napjáĺghatározott ĺdőľe, kedvezményes, 106.550,- ľ.t/hó + ÁFA,béľ'leti
díj.+ k.ĺą.i'"mĺ és k{ilöĺ.szolgáltaĹási díjak ĺis5zegen, ' ' , :' , . ' ''..:. ]':] ', :

Felelős: József,.vĺĺľosi G,azdálkodąsi KĺiąpontZtt, vąEĺ.gpg9adálkođaqíieąZ' Eątőja
Hatíridő: 2017 .július 10.

2.)ahatfuozat1.)pontjábanmegállapítottbéľ1etidíjfeltéte1e,hogy

. a) ?. bértő ktitęles a hontapjlín' 
' sąj'tó megielpné5ein a Budapest. Józsefurírosi

onkoľman1'zatottźlmogatókéntszerepeltetni...' -. '..'].
b) a bérlő köteles legalább havł rendszeľességiĺ helýség haszĺÉůatat igénylő
' eseményekről (fogađó.óľą gyĺĺlés, renđezvény, tanácskozas, tauápsadás). a B.:éĺbe*adót

tajékoztatri, meghívót ktitdeni.
c) bérlő kdteles minden év mĺírcius 15. napjáig benffitani az adott évľe vonatkozó

. .szalcnai te.rvéĘ..fl1pe|yből kideĺĺil' hogy.mi''ýen-ese.nényeket terve7 ,u éy;soran
megrendezri, illetve a béľleményben milyen állandó tevékenységet végez,.,az '

mennyiben szolgĺáĺja Józsefraľos és ajózsefuáľosi lakosok érdekeit.
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6.) nem j4.I hvz'zá.é 3'.{avi1bruttó] bérleli díjnak megfe'lelő.óvađék.ös,Šzefének 1 havi' bruttó béľtéti díjnak:meg.feĺelő méľséltłéś éhęz.. . ' ' 
.. .' '..' '..'. " '] '. .

' .r' : ti ..,. '. .,' " ;'"1' . ' .'.'Féléiőš.: 
Józsefuĺĺrosi Gazdrílkodĺíđ K<ĺzpontZrt.vagyongazdálkodĺási igazgat a .. 

.

' : d) bérlő kÖteles..minden év május 31. napjug az előző.éves tÔv-ĺákenységéről szőłő; az
onkormányzat źita|ľrie$határozott tartalmuŚz-äkrnai beszĺmÓtójfi üiĐŕňjüní .' : ,;. ..

e) bérlő köteles a helyiségben az aIapszabźÄyában megjelölt céloknak megfelelően a
béľbeadáskoriengedélyezétttevékenységet'fcilyĺĺmatośänfol)'tättii:] ,. .-. 

. . .. 
'.

Felelős : Józsęfu aľo si G azdálkodłási K<izpo nt Zrt. v ag>| ongazdátkodrási i gazgatőj a
Hatĺíridő: 2017 .julius 10.

3.) a szakmai terv és a szakmai.ibeszírnoló,'éľtékęléséľe és.'elfogaáĺsara a hffilŁĺĺrrel..
ľendelkező bizottság (Emberi Eľőfonas BizottsrĘ) jogosult. Amennýben a hatĺásköľľel
rendelkező '..'Ęzotts.ág a .sziikĺłiaii ,torvet. és-.bes'źáiiĺolot. .elťogadta' 'iłsy. a:ićiÝí1 .
tevékenységhez kapcsolódó.béÍłetí ł dĺi.'az adou'wÍe is éľvenyben ńarad.

F.elelős: Józsefulírosi Gazdálkodĺási Közp ont Zrt. vagyongazdĺáĺkodĺási 'ígazgatója
Hatĺľidő: 2017 .július 10.

,,,, I.
.4.) iamennyibenia szervezet tt,3.) pont szerinti;élső.éÝes:oLeśzĺľĺalő!'át a.szżrkľhai bizottság.részéie benffitotta" és azt a.b.izcittśág elfoga&ą az onkormanýzatTtilajdońosilBéľdoadói

jogokat gyakorló bizottsága kéľělemre a béľleti:dÍjat a'helýÍségiĺo'uefv.íŕos,.valáínint a
i'ózsefuaľosi lakosok éľd,ekében folytatott tevékenység 

_šzerinti 
kihasznáitśága

fiiggvényében a 248/20|3.. (VI.19.) számú képviselő-testĺileti hatfuozat 26. pont a); b)
vagy e) pontja szerinti mértékľe módosíthatj a, a bér|eti sżetzĺidéŚ' egyéb foltételeinek
változatlänul hagyása mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi KözpontZrt.vagyongazđálkodĺási igazgatőja
Hatĺridő: zUl7.július l0. 

i ,.'; 
'

5.) amennyiben a bérlő a fenti kĺjtelezettségeinek nem teqz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai besámolój a akÍýjźn.nern bizonyított,. hogy . tevokeĺrys;é!ét .|egakŕh1oi.:165.76ę11,'

Józsefuáľos érdekében végzi, tĘy a bérteti díj az énntett év janufu 1. nppjától
vissz.amenőlegesen zlz akkoľ éľvényes szabályok szeri,llt kiszrĺĺnitott béŕ'leti 'đĺl'ul.
megfelelő összeg + infláció éľtékľe emelĺłěđjk.'Żtmetĺry'i.ben.albétlő:szďłinäí..te'v" řusy

.' beszámolbja .flapján bizoŕryított,.'hogy 'te.i'ékényŚégét osalł ľészben. Ýégezte Tóizsefráľós
..érdelaébetr,.úgy-;ąl,66'1éti díjaa.ĺteľn lakás célri'helý.segek o-ýrleii.díjának ÍněgäłĺäpíüásĺáÍól
szóló 248l20t3. (VI.19.) szĺmú képviselő-testtileti batÍtlozit:26. pontjábanĺneghatĺíľozott
eggye!mägasabb.kategőiábasoroltbérleti;díjĺaemelkedik. :. '':'l .i:- .,:: ...' ] - .

'':;;...:;. \: ;-, -' :'. r':: ...'.:1. 
i, .., ., : r , , ,, . i.r.l '-.

Felelős::J,ózsefiŕlítosi G azdá|kodasi,KöztrjiontizÍt; vdgyorigďżdálkodĺáśiig'azg itőja' '. :.

HatÁttd(5 : 2017 .július 1 0.
. ..' . ':

7.) felkćľi a Józsefvaľosi Gazdálkodĺísi Kĺlzpo nt Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti béľletii.,srerződés megkötésére,.amelynek féltétele, hogy.az onkormłnyzíttou1áł,ľ'auuoáll'ó neń
läkáś .eéljtĺrä sżo'lgáló heĺyiségek.béĺbéadäśának :feltétetcirőĺi szóló; 35-ĺ20|3..,(ýI:20.)
önkoľmrányzati rendělet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak ľnegfelelá
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.. j: óYadék megfizeaését, valamint a ;ĺ7. $ (4) Ęekezđesę.éIąpj'ąĺl yĺzjegyń elptt egyglđąlú
k<itelezet.tségvá]latásinyi!atkozataIá!rásźttváÄ|a|jaąlepndőbérlő;

Felelős; Józsefuĺárosi GazdálkpdasiKozpontZĺr. vagyoĺgaz' dźtlkodĺi5i.igazga!ćfia
Hatlíridő: 20117 . auguszfus 3 1.

Vöľtis Tamás
M.ęgáJlapjtją hogy a',Bipottság.egyhan.gú{agęlfogadtaązaLabbihatnozatot:.

57ap0fi. (VJI.10.)sz. Városg4zdáltĺ.pdĺsi.'ps PćnąĺĺryĹBĘo'ttság hv.tĄy.azata , :''.:''','. ,

. (1|..ĺgen,.0.Be4,'0.tąrÚĺí7koflĺÍs"szav?zaltt, |,' .],] . :: . .'i..

A Vaľosgazdálkodasi és Pétvügyí.Bizottság 11gy.đ<int'-hogy

1.) hor.ĺ'ájńral a Budapest VIII. keriilet, 35450 he|yrajziszámon nýlvantartqtt, a Budapest
VIIII. keĺtilet, K'ąráęsoRy S{"4d9ľ'. u'.'f2.1;szźtm a|qtt. talźihato,,1Q6 p' ąlépÍe-rti[e'trĺ;

' 
önkoĺnányeati tulajdpr.u!' .Írcm.'lakĺís céljiryv,szolgáló, utcai. fuejarątrl, '.alagsoľi''fulyiség
bérbeadásrĺhoz azŕl,li Tudatoqan Egyesĺĺlęt (székhply: 4025 Debreceĺl, Postakert u. 8.
I/,1:!'1'.; ađőszáľ.ĺ. l.8560987.1.09; nyitvĺántaľtáłi szźlm: 09.02-000222I; kepviseli: Tóth
Péter Attila és'Bihaľi Levente önálló képviseietre jogosultak) részérę iĘúsági prog1ąpok
szętvęzése' ifiúságyédelmi feladatok ellá.tásą lebonyolítása tevékenys'ég céljaľa, 2!022.
decembeľ 31. napjáig határozottidőre, kedvezményes, 106.550'. Ftlhó + ÁFA bérleti
díj + kdz{izemi és külön szolgźitatźlsi díjak összegen.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkoďísi Közpo ntZrt.vagyongazdátkodási igazryatőja 
1

Hat.ĺridő: 201.7 .jrilius 1 0.

.:'
2.).'.'ahatározat|.)ipg'.ndában męgrállapíĺottbĺírlęti díj felÍételę,.ho.gy ,l

' ł: ' '..

,, a)a béľ-lő.kt',Í-ęlęs a honląpjan' sajté megielenesejlr,l.a..'Bq{ąpe5t1. Jó]g5ęfu1lqosi

onkogni{nyzłtp'ttźmę83t.pténtszeľeps|tetni. .;';1.':1 .":, ] '. .] ..
. ..'b).a.".b'éľlő1'.kĺiteles . leea!ább .h'pd .l,ron'4szerességi[ 1ho1yi5ég..'h'asgłílé!.pt...'igénylő
]' ' .' e5emén' yskről (fogadóó'aą gy!!!gs,.ľendezvény, tanácskoz{s,..tanápsadiás) a.Béĺbęadót
. '{!jékoáatni,'greghívóÍ''ki[l{e4!, 1... . :l:''i'.'
c) bérlő köteles minden év 'máľolus ,15: nąpjáig beny.{jtg$i.,az a-dott érrrę vo.natkozó

szakrnai tervét, amelyből kideriil, hogy milyen eseményeket tewez az év sorźn
megľende'ali'illętvs,::ą.bé..r1e'ĺ-néEy.beĺ':łp-łly.enl.é.ĺąr.rd.ó-':t9]!'.é-.kęny'Eé.getuiv'.pgęZ2li,!t,
mennyiben szs|galjaJózsefuĺíŕos ésájózsefuláľosi lakosokérdekęit. ..ĺ. 'i ^ ' i '; '' ., ..

d) bérlő köteles minden év május 31. napjáig az ęloző éves tevékenységérőt sző|ő, az
. ' onkorĺn.á{ły.zat .ái,1ąIłneglhątfuorntt.tąľtąlm'lł'pzakmai,bęsrĄałoLćĄát'bonynrjÍ+łi.i i:i ;.ii .:,

e) bérlő kdteles a helýségben az a|ap:szpbźiyĄban.megi91jĄ.-,ę1oknąk m.eg'f*elelősn a
bérbeadráskor engedélyezett tevéken;łséget folyamatosan,folytatrí.

Felelős: Józsefuĺĺŕosi Gazdĺálkodĺĺsi KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja : ' l'
Hatáľidő: 2017 ..lulius 10.

,..''';''i':'.'].,''.:.....';:;

3.)..a szakmai teľv, ćs.a sząla-nai .bes4qoló.é.rtékeléqére és .e1fogad'asát?, a.ha$5kĺinel
' ,ľendęlkę7$ $i4.othsĺĘ @mberi .prőforrá.s. B!7ot{ság) jogosult. Amenn.'y.lben a.hątĺís$ĺirľel
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rendelkező bizottság a szakmai teľvet és besámolót elfogađta' tryy a civil
tevékenységhez kapc9olódó bérleti díj azadott évre is éľvényben marad.

Felělő.s:. JóiŠefulárosi Gäzdálkodasi Köżpo ift, zrt: ýáEyongazdálkođas i igazgatłfija
Határidő:^Ul7.július 10.

4.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szeľinti első éves beszĺmolój áú a szakmai bizottsĘ
részére benyujtotta' és aztabizottságelfogadta" az onkormźnyzatTulajdonosi/B-érbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága kérelemie a:béľleti.đíjat'.aheĺyis$g.tl-óżśefüĺáitis, valaiiňt a
józsefuĺĺrosi lakosok éľdekében folytatott 'tevékenység szerintí kihasznĺíltsĺága
fiiggvényében a 248ĺ2013. (vI.19.) saámú képviselő-testtileti hatfuozat 26'.p'ônt..a1,',,,f,1'
vagy c) pontja szeriľiti méĺtékŕe ĺnódosíthatją'a'bérléti;śzerzőidés egyéb feltételeinet(
v ź,Jtomt|annl hagyasa mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodasi Kĺizpo ftZrt.vagyoĺgazdalkodasi i.gazgatója
Hataridő: 2017:.jrilius .l0. ' 1; '

;

5.) amennyiben a béľlő a fenti kĺjtelezettségeinek nem tesz'eleget, illetve a szakmai teľve'
szakmai beszĺĺmolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuaros érdekében végzi, {Ęy a bér'leti díj az'énntétt,év januái '1: napjától
visszamenőlegesen az akkoľ érvényes szabályok szerint kiszímított béľleti 'díjńak
megfelelő ĺisszeg + infláció éľtékľe emelkedik. Amennyiben a.bérlő szakmaí teľve vagy
beszĺĺmolój a a|apjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefuáľos
érdekében, űgy a bérleti díja a nem lakiís célú helyiségek béľleti díjĺának'Íńegállapításáról
szóló 248/2013. (VI.l9.) számtĺ képviselő-testületi hatźiozat26. poĺtjáhan meghataÍozott
eggyel magasabb kategóriába sorolt béľleti díjra emelkedik.

t..

Felelős: Józsefulíľosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási i gazgptőja
Haüíridő:z}Ĺ7.július 10. 

' \

6.) nem jáľll| hoźżá a 3 havi bruttó b'éľleti díjnak megfelelő óvadék ĺĺsszegének l havi
':b'ruttóbérlet|díjńakr-rĺegfele1őmérsékléšéhez:'........,..,..

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺási KözpontZrt.vagyongazdátlkodási igazgato1a

7.) felkéľi a Józsefyĺárosi Gazdálkodĺĺsi KĺizpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőůés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy azonkorryźnyz.attulajdpnribanáll(iĺeĺn .
lakís cäjána szolgálŰ'.',he$iségékrbétbeadĺĺśĺínak]ifeltétélehől:ijszól'ó.35n01'3..1T/Iĺ20.)
önkoľmányzati ľendelet t4. $ (f) bekezdése alapjĺán 3 havi bruttó1béřléii díjhak]megfeléĺő '
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan közjegyző előtt egyoldalú
ktitelezęttségvlállatĺásinyi|atkoz.ata|álráśátva||a\jaaleendőbeĺlő. .l Ĺ .'. 

' l. .s

. .. j ' rr , .,. ,:, ,: : l.:: . -1.."1.:,rt., ;,1 .r . 'l , ,, 
..- 

:

Fel,dĺős: Józisefu'ärłjsi GazdáIk<idäśi:Rozpo nt Zrt. vagyőĺgazdäI1<oďáśi:igazTeit(iv' 
.: ł. : 

'. 
'. .' ,. '. 

..:

Határlđő:20l7.augusztus31'. j.
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Napirend 2.4. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľület, ĺozseí tľt. 59.61 szám alaĺtiĺiľes, önkormány.zati $lĺido1ĺ- ncm,..|ą|ĺis'',pélj'ĺĺľa- szotgátĺó.. be'|ľiĘég:ůĺĘbead;ĺsáľavonatkozó páiyánatbredmén,yének megáiĺäpítĺsiľä '. 
'Előteľjesztő: Bozsik Istvĺźn Péter -,ogłońg*dolk,ddsi igazgató ' i

Vtirłis Tamás
A yitát megryltją megadja.a szĺít.Komłĺssy Ákos képviselőnek

KomássyÁkos
Természetesen meg.Pg: sząu'.azni az'e!őter11esztést, lľl'l,:!éľti, hogy foľmál!,san 

"li*igii -onkoľmłĺnyzat' u."i ĺyämr a dolg]a, de azéi egy""gýt,;q hęlye4 lévő Íizlethclyisęgľől.vanszó. Mitől lesz akjve|kező kiírĺísrá petyán? Tehát až,akérdése, végiggondolta-e a JGK, hiszsokba kerül és s9kgt is hozhatna, ha lenn,e, aki béľbe veszi, de szemmel lát'hatóąn.fincqen.Mitől |esz ahelyiség nem Ĺiľesen ĺ{lló, mi a stratégia erre? Azoĺlkivül, hogy.kil'ř"'ď;ň;páIyázatot, ami valószíniĺleg újra eredménytelen 1äz.

Vłiľłis Tamás
Most egy pźlyźzaton..ipp:" nem jöttek be az ajénlatok. Nagyj ábőI |átjaka piaci érdeklőđést,
{e 'megkérdezi 

az előtérjesaőt, 
-mi 

a szakmäi véleménye, milyen módon hasznosítsa azonkormányz at a szőbarl forgó ingat|ant.

Bozsĺk István Péter
Nem írtak ki új pá|yázatot' csak ąz e|őzőt nyilvrínítja eredménytelennek a Bizottság.Valójában pont az e|őző, bérbeadaso s pályazat io|t az utolsó; me|y arra inínyult, hogy azértékesítési szándékot megelőzően 

91o9äľat meg bérbe adru. Ezmáľ nem az elsőkísérletiikvolt a bérbeadrísľa. Így majd. mpgpľobĺálj,ĺt e'rct"šĺte11i a.helyi'séget''

Viiľiis Tamás :

Egys7óvď' mondhatjý rt,-l,uęy próbáljĄ 
ľ9€..ęgy k(]yetkező.esetbgp.'pá|y'azatL'Ífton

éľtékesíteni a helyiséget. Ez lenné 
"'1"9sľ"leio" 

"ĺi, 
.ul.l.oi uanm-. é',.- en'iilý .módonmódosíthatn źl< is azelőterjesztést, hogy paýazatőnéftékásftsék.

Bozsĺk István Péteľ ']

Az éľtékesítési javaslataikról úgyis a Bizottság dcĺnt, amikor csomagban össze tudják 
'íllítani.l

VQľös Tamás

P: ,ry 'T' -Ýj.9 ".*:.:al.ĺlkor 
a Bizottság az erre uonutl,p'o'3av'aslatot. Mergaäja a szótKomĄsy Akos képyigelőnek .: ,. .: i . ' ' -'"..1.='-- ...

'' i

KomássyÁkos ' : j '''. . ..:, )|; - '..

Pont errô vonatkozoľ; a ké.ĺdése, }8ľanis az e|otei.eśztesuol 
",ut * a",tĺ l.i, h"gy]mosteredměny.telenneĺ<'n;r-i'vlánítiĺĺk x.:paý,ĺintot,.és mivđ o,'ľ!ii'"*äüJ'ĺ'ińä.jĺin,:nem' íľnak ]kl ,tlj peúyáz-atot rá. Die ezek izerini ukĹo. nem is ez a megoldďk"'äé; ĺĺ. 

: -.. 
: , '

Vöľös Tamás
Avitát|ez-a4a.Szavazásrabocsátjaaza!átjbihatnoz-ati javaslatot:

1í!
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A Városgazđálkođasi és PénzügyiBizottságúgy dĺint, hogy a Budapest VIII. keľiilét József
kľt. 59.61 .,szám aťratt1i, 36780l0ĺN6 helyiajzi szźľĺiiíl;249 mf alapteľiiletĘ I. .emeieti, iiŕes,
<inkonnányzati tulajdonú, nem lakás cé|ji,źlta szolgáló. helyiség.''béĺbeadiáśtra.,a
l|4ĺf011: (v.11.) számri képviselő-testtĹléti határozat.,.alap1lán kÍíľt ńyi,lviiňos. páLyéuaiot,
érvényesnek, de eredménýeleľrnek nyilvánítj a. ' :

Felelős: Józsefuĺĺľosi.Gäzdálkodasi KcĺzpontZrt. vagyo.ngazdálkodasi igazgatőja
Hatáľidő: 20|7.július 10.

':

VöľösTamás '' ]

Megállapítją hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadta az aIźhbihatźroziĺtot..i.

571ĺ2017. (vil.10.) sz. Városgazdátkodási és PénzĺiryÍ Bizottság határozata
(11 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺárosgazdálkođasi és Pénzügyi BizottsĘ úgy diint, hogy a Budapest VIII. keľíileĘ.IĺízŠef .

krt. 59-61: sztlm a|atfii', 3678ial0/N6 helytajzi szÁmű,249 mf ahpteriilet'Ę I. eméleti,,iiťes,
ĺinkoľmányzati tulajdonli, nem lakás céIjźra szolgáló nôlyĺseg bérbeadĺására a
||4/20|,|. (v.ĺ1:)' sżjlmű képÝiselő.testĺileti katźrozat alapján. kiíľt.'nýilvźnos.:pźiyźuatot
érvényesnek, de eľedménytelennek nyilvlínítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdátkodási igazgatőja
Hatándő: 20|7 .július 1 0.

Napirend 2;6. pontjá: Tuľay Ida Színbián KtizhaŚ.znĺi Nonprofit Kft.. bérlő ós a
TIIEATRUM Szívkázi'tiryniĺkség Kft.. ktizłis lłéľelme ą Budapest VIfi. .keřü|et,
Kálváľia tér 6. és 14. sżáiĺ'aláttÍ iinlrbľńánýzatĺlfütąjdonú' ňem'lalĺás.céIú hié|yÍséfek
tekintetében
Előterjesztő:BozsikIstvĺźnPéter-vagłongazdlźIkodás.iigazgató 

.. ', 
| .'...

Viiľös Tamás
AviĹítmegnyltjąmegadjaaszőtJakabsTamĺásképviselőnek.

.|akabfy:Tańás
Allfupontja.sierint.az el(Íte1esztésben.fogblt kéŕdéŚről nem"tud a Bizotť5ág jogszeľÍĺen
döntést hożÍji: UgyffiiŠ,'aÍiiiľit,olvashätó is,]éz tesfiíleti hďásköľ, toýátbbá.iđéżaz előteľjtsztés
egy reńdeleti pontot, amely.a nyáľi sztinetre, rěndkívtiti.'stirgősségľe hivatkozva enge,di a
VPB.nek a.döhtést'ťésttitéti hatfuköľben1is. Egyrészt ęzeľi4te éz.noin tendkít.tĺi śĹiťgőqségü
<ĺnkornianyzati]:szemfo ó1'šemĺnikffp 

'"ŕř.l'Má'ľés't 
ugya''"zen j;oe*^,.]uőnaĺéien

pontja polgáľmesteĺi indítványt ír elő, viszont effélét nem kapott
előterjesztéséről van szó. Ennélfogva azt gondolj a', ez a szabá|y
a|kalryaĄatćl' így jogszeľíĺ dĺintést nem fud hoari a Bizotts{g.

Viiriis Tamás
Y źiaszađásr a megadj a a szőt dľ. Mészaľ Erika ahj egyzőnek.

45



Dr. Mészáľ Erĺka
A Bizottság elé olyan' előteriesĺés keľiil, ami jogszenĺ, egyéb'ként nem kertilt volna a
Bizottság elé.. A polgĺáľmesteri indíwián'yt illpÍően az S|ZMSZ'nom szabĺĺlyoz24ho.gy ęs'ą1qlni
kellen'e az előteĺjesztés męllé. Nagyon sok esetben 414denpelléklęt nem kerüt csatoliásra az
előterjesztéshez. EgyébiÍánt azindítvány nem csak írrásbeli,fon'nában tĺifiénhet, hanem szóbeli
utasítás ďapjan is. Tehát minden forrnai követelménynek megfelel az e|őtĄesztés. A
Bizottság e|é azértkgrĹilt, a stirgőssĘget.azértÍar.tották indokoltnĄ meľt még a szslhźľ;i.évad,
kezdete előtt szeretnék kialakítani a szÍlúlázbán ezt a helyiséget, és mos{ taľt zásĺa a színház.
Legktizelebb szeptembeľben, amikg1 a Képviselő-testĺ.ilet tilésezne, mźr a szíllházi évad
megkezdődik, és akkoľ nem igazĺn jő átalakitasi munkílatokat végezni. Tehát maga az
előterjesztés a jelenleg hatályos jogszabźiý k<irnyezetnek mindenben megfelel, .a siiľgősség
indoklása pedig elhangzott.

Viiľtis Tamás
Megköszöni a v źůaszt, maj d megadj a a szőtKom{ssy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
o nem a jogi áttękintéshez szeretne hozzásző|Iĺ, hanem szęľinte a javasla{ egy kicsitl,,sáĺŕa''.
Lęgyen büfeje a Turay szillhźznak teľmészetesen, csak ő nem tud ľóla' hogy sok ĺ1as ilyen
gyakorlat lenne - lęgalábbis nem el1e{edt -, hogy azért, hog5l legyen biiféję a szítlházĺak, egy
210 milliós ingatlanvagyonnál béľlőmegosztásrakęľül sor. Raađasul egy olyan céggel, u-"1ý
valójában nem biifét fog létľehozni, csak majd valahogy piaci alapon bizonyźramegszervezi,
hogy valaki azt megfegye. Tehát közelľől sem látja indokoltnak, hogy .ęzt ąz onkormĺĺnyzat,
mint fulajdonos így be kell, hogy fogadja. Számos szirlhźz működik :Budapesten, tulnyomó
többségében bĹifevel, és ő nem tud ľóla - biztosan az (5 tájékozat|arságźnak eredménye -, hogy
túl sok esetben előfoľdult volna, hogy egy ilyen nagyértékíĺ béľlemény megosztás kellett
volna ałlhoz, hogy a színhźa biifet tuđjon nyitni, illetve állandó btifet tudjon tizemeltetni.
Egyszóvď ĺem érzi mega|apozottnak, meg keĘően kidolgozothak az.ęI$,te'r1esztést, de ha
meggyőzik rólą el tudja fögadni.. Az.e-lyet, hggy tegyen a Tuľay színhźr.,nak áll-ąndó büfeje,
azt!Ämogalja'.devélempnyeszerintakonsffi ęiĺ.íeazábolnemsikeľült.

Vtiriis Tamás
Yáiasz-adásramegadjaaszőtazelőterjesztőnek.

Bozsik Isfuán Péter ,. :

A stirgősségre valóban azértvanszĹikség, hogy időben tudjon nyitni aszíĺlhźzibtife' ortilnek
annak, hogy jön egy újabb vállalkozas a kertiletbe, mert Budaöľs mellett ide helygzi. a
fió^ttel,ęp..9!, A .!é$ésrę azt fudja.v{lgsłplp; h-agy.łaz onkon4ĺínyzat j,ęlen]egi bérbéadĺási

1end9lets errę a{. itt lpnető5.e'geŁ Tęhłát nem 'fudnak oqztotĘ4' béĺbe adni mas úton.-.nródón
helyiséget, ez.egy ekkora szíłlh(aąlak:arrészę, sąjno;.ninc5 ktilön.al.lgtétben a btife,.akkor
bérbe letretne pdni ne,kik m1ásképp. Egyeztettek a szÍnhźłzza7.!s,. qłeg a 

'biifé;béľIőjével is, 
akik

.ligy nyila,tkozt.4k, ho'gy'' eztvállaIják.Tfujékaztattakőke{a mego5zto!! fele'lő5ség té'pyggéről, ők
ľe.ndbenlěvőn,ęlta!{Jt^ík' '''

Vöľiis ľ"-ĺ. .'.' 
''

Elvileg kéľhetné, hogy albéľletbe adjaaziĺgat|ant, úlhoz a Bizottság hozzajaĺu|asa szfüséges
ugyanúgy. Megadja aszótHélisz Gyĺirgy bżottsági tagnak.
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HéliszGyiirgy
Kérdése, hogy amikot az e|ótĄesztés lłésziilt,.aTl'rtay,szíriliźuza|va|ő e$eztetés sor'iÍn csák a .

btifr témája nĺeľĹilGe.''fet. Ugyaniś:ő. lelkes:.látogatdja. eÍ:'szíiÍhánlak; béĺléteilvĺĺn; í.É},.tuđ.ią':
hogy'ą biifr'kbi. Z m,. Eddig is'ki volt adva valał<ĺneĘ 'feltételezi, hogy'' gebinbs . .An1ĺJa,* ,
előterjesztés, hogý'elsősorb-an.a biiifé'ĺizeme,ltetéseěľdękĺíbén'kélt letľđńozĺlü..egy.1ogviszonyt.
A THEATRUM.színhĺízi tJgyniikségnek,, lévén vélltétően égyl:koĺnoły.app'a'nĺtouj".* uiy.
biifé kell oda','ésVďósŹíníĺleg.nęm iső.Ągiamfüĺi.dtetrri, haĺeńtovábtá iśłaanĺek,lđadjři(
aá gebinbe. Megismétli a kéĺiéséL hos,a tírgyälás soľán kideriilt-ě, igaz;?bői ffi ą2:x1ęa:.
ennek a"frlziónak:.Mert ez a büfé.gyĺitoĺatĺaghusżbnhĺĺtod ľarrfłla szíĺiľráz.ététi:bbn:. 

'

Vłĺľiĺs Ta'liĺás '.' ;.-
Válaszadĺásra me gadj a a szőt az előterj es ztőnek.

Bozsĺk István Péter .. ,i J , .: ż

g az.ł'aĺ' vitatkozną hogy hanyadrangú egy btifií a színhźzéletébell, ő ugyanis .szíĺlhíizatmég
neni látott.btifé nélkiiĺj pedig voltkozo,sziilllźĺżhoz.aRiiżďlÍriri'ltban.is; Éđaig a.szíłĺházĺnägł'.
tizemeltette ezt a btifet, és'pontosan'ezt:szereffié megsäihteüri; jhogy'.úgy.'anúgy tudjňn.
míĺk<idni,l mint báľmely, rnásik szíl.ŕĺrźz;ban; azaz.ene siakośodott váĺtatkoŹóńak tuđjä béľbe .
adni, vagy nlegosztani a bérleti szerzó.ďését erre a helyiségľe-: Egýszeľíĺbbllenne.aJGK dolgą
ha.kiileinalbetétlenne;denemaz,megosztani'pedigneĺn.szeretnék.,'.]'.,;'J':

Vtiľiis Tamás
Úgy véli, nincs olyan ember a teľemben, aki ne.gondolná:azt, hogy büfeľe sziikségę van egy
színhźnnak' Itt a bérbeadásnak, pontosabban a büff'biaôsítasanak a rľlódja; az,; arntje|en{ős;
raadásul a négyzetméter is borzasztőan magas' négyszéz-va|ahźny négyzetmétert igényelnek
büfenek, és ennek az okát szeľetné csupán megtudni a Bizottság. Ő nem szeretne keĺéltktĺtl1je
lenni a Tuľay lda Szir:ŕrraz biiféjének, öľtil annak,hogy.eż,aśzínhażioďjtebp'iiĺt a KráIv,aria '

térľe, és komolyan gondolją hogy egy éľtéke Józsefuarosnak. Nagyon öľül, hogy évtizedek
utiín végľe funkciót kąpott az éplilet és ezáItalmaga a tér is, de ettől fiiggetlenĺil áiĺĺřkíváhcs'l..,
.a Bizottság,.hog5r.pi6ĺt ezt a ťnódját vá|asztottá:a bufiĺ.bizttlśítäsář{akbgffito1iä.lľtrayLĺda i
Szíĺjŕnaz és nyilváir egyenewe a JGK: Erľe vonatkozik''a B'izott'ĺĺĺáglkeiłíese..Ýálaszłhĺĺsra
megädjaaszőtĺn"p|aterjesztőnek i " .. '.: ;' . ''' .',.. i.i)''.i. ĺ. '...i.,, '|: .:','.i '..

r ii ' 
'

Bozsĺk István Péter
Nem fudja, miért ezt vźiasztotŁĺk. Elmondüák nekik, hogy milyen .lehetőségeik:v.änńaki .áż..

albérletbe adĺĺsról tajékoztattźk. <ĺket, .meg a .béľlőtĺĺrši megeilapođrásróĹ és ez.'lętt. a
váluis'ztäsuk.;o Źĺzt gonđo|j4hagyeż*Iidż,óhkoiĺnĺa'ĺł'kĺľlťŕoe.''Jgy"uu bizłbnságbán.Van;'í'gy
mindkét fel felel a m.äsik đolgaiért: Ami azt.itleti,.högy az egyik.j'óvál. nagyó.bb ingatlant
bérel;:nemtoĺjąhogyköz<ittiikmityeňfitíŚegyéb,nnugal.luiĺ.idás'v'aĺ'.;'.'.i'..'-..'',' .,ĺ-:.i]i.].r':'1...-'l

VłiŕłisTemás . .,.,| ];. j .' ', l .,'

Megadj a a szót. JakdbĄ/.TaÍnás képvłśetőnek.
.i
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Viiľiis Tamás
Ez lehe1séges, de azéĺt.a4hgz'zátęĺulé; hogy.'amikqr azonkqmanyzat a Turay trda,Sziĺiałat

', ' elősegítette az.24|, hqgy a, !édęti,joryiszo'aĺt 'qręg\'ďósítot-łą. akkoÍ1,ęZzę|''.ľreÍT|. t vo.It :?z,.,
elsődleges cétj.ą hogy ',az Önkonnanyzat,,ny'9rés4fuedjen..a Turay .Idą Színhazon,.,ęs ąd"oü .

esetben eEY.pał,szitzęzeĺ.fbrinto's.éyęsgazdéságielőn.y-ĺe'Ę$ýen.$?e.ĺĹ,.haĺ.ep.ą7,,'.hog.y,.eg1i
'iiregen álló, érté.kesiingaĺlan 'filnkciót ny'ct'en. E.ttől fiigge'Ílpuül.ąz1.gonds:\ia''et,is,.e-gy bővebt '

magyar'źuatra.'gzorul, tęhát azt,..hiszi,.d.'k€tłő.ln.QÍĺ.l,.,1ÍI"ond,.ellęnt;.pg511-násnak,.c$ak. ą.ttll.a..
szemlélettől Śzerętnę eltekintpni, hogy, itt.p'us'ztán affiéle: eazdá,IksđaŚi jog.ugyletről.vap szó. ..

'Meľt a Tuľay''Tda,Színhaz bĺĺ.&jp.e'dd'u:so$!l7i4l6f.'seĺlki.Ĺ.pedig.nyt.lvĺín'bę.y'éJę1t.;genetá1t ,

belőle, és nem mondta az Önkormányzat, hogy ,,hoppá,bifé-, hisz a sziĺůlźnban u,egy
evidencią és az ar megá|IapitasźIÍLáI is figyelembe vették. Megadja a szőt Kornasqy; Ako5 

'.
képviselőnek. 'l ' :lj

KomássyÁkos l :: J;.' :]

Er.ti is, meg nem is. Elvben ugyanúgyn miĺt minđenki, tĺĺĺpogatja azt,.bogy legye"4 álĺ,ąndó
'biifeję a Tgľay szinházľ,ork,' Dę szerintę,azt senmi'nen:Ij 'łamwztjł,łląĺ:hqgy: 'mićr.t.łpnps...
sz'tikség a,.bérlői jog megosztáséra. .Tĺiké"lętesen..kiadhéJó'..a|bérteibé' az.' onkomvľr>ľva.!
engedély{vęI, szabźĺIyosan a btifÉ a sz|nhaz.épůiletén beltĺ]'.ąl}ł leendő' bii.fé.tizemęltetőnet. o
abszolút slk<itelezett hívę anqak, hqgy.tápggassa ą7,onkormányzat".ilnpnnyiĺe ĺrdjąp T'uray
trdaSzíl.hazat. De véleménye' szęľint..eg.y'ręmélhetőleg'proÍitteĺnęIŐ iĘlotĺ vrĺlla]kqzast, ?űr1..

egy színházi biifé, azt nem ke|| az onkoľmányzatnak feltétlenül támogatnia. Nem kell
elkergetni sem, de külön támogatásra sem szorul. Azt javasolja, gondoljfü újra, biztosan lesz
még VPB ülés a kovetkező két hónapban, amíg elkezdődik .a szírlházi évad. Javasolja egy

.jobb konstĺukcióban visszahozni ąz ęlőterjesztést aBizottság.elé. 1.

Vtiľłis Tamás
Megadja a szót'Gondqs Judit ké.pviselőnęk.. ]l

Gondos Judit :. :

Ő Ęy.gondoljł'.alt vegézĺ{'.hpgy a T.qę'y lda :szinbőz.nak {.r..|iśľti:kpl'[ íEĺľ a.bijk;ivągy ĺniéľt
nem kell a:büfe, nem'igazźn a Bizottságnak ketl. A Tway lda Szíĺlh'u eldĺintö'tte' hogy. mit
szeretne, és a Bizottságpak az a đolga, hogy jóvĺáhagyj auagy nęm':neĹn,pedig a szírůlaz'belső .

dolgaiban vájkálni.

VłĺľiisTa4qás ł'' . ; : j

Ezzel egyébként alapvotően egyetéľt, és. szeľetné ąlĺa kéľni a tépvisolőket; gondoljfü, á! '.

amikor.aról beszélnek; hogy aszínháaaakagązdá1kodas'ą;ĺnennyiĺę.p1of6ábilis vagy.neE, és

,kiľagądnak.-belő|e. ktĺltinbQzé egységekea,':Ł'9SYs'.PL, ą, ffigt{1.' lgelł ̂ p.yęľę*g"e' s,:.ązért,iaz .

onkorľnźnyzatotmilyen tar'e'ri' ,błw '-ęzt4ęr.ü kalkpląlja:bęte.pbÉĺlptidÍiĘą és nri'..J'y9n.9s]ł}ya'..dolog. Ezt nem tartja ttizottan elegáns megktizelítésnet meg éľtelmes hozzźlźiIĺásnak,

ellenkezőLeg. Azt gonđolją amikor az Óllkormźnyzat döntĺi-ľt, azért nagyjźhő| tĺszÍ.áb'an.Yplĺ .
' vele, hogy ott lesz ruhatár,|esz biife; adott esetben,ĺnĺĺs:ľęndezvéeJretsőtle'foeÍ' hogy1.k! is ,

.. .'újamajd a szíĺihäzbiionyos rendezvényekľe, netn tudni. Ettől ftggetlenut aztÍljszi,adtin1és
.' . ' .. -.során ezek evidenciaként azért megelentek .mindanńýuk fejében' hory ezek a s-z' glgąrtaÍánók.. 

'
.. ..jelen v-annak egy sziĺúliłz..é!91éb,ęn..,onma'gábąr.l ar.róľ besz.élgeqii-',h.ogy -mrly,eq bęłétęlt..]

' $eneľal pry biifé..., a biift nem.gener,iíl .sernrni|5reĺl bęv'éÍeĺt szíAŁlái,nélk'üI' A szjąházl
'.: . .'tevékelység'meg sąinos M'ągyałors4Ę9n'a\egg3gy.o'b-b ese,$b"en pi{Ę;.aląpokoq'ne-.n.'miĺkĺiidik

szintę sohol. Tal{ą egy-két kiv.éJeĺ v,afl, Ae,Ąz.obnszo1ú1.ki.véto1,,'és,,egészen:'mrĺs tĘemĺn.#gsét.
.... és nem a Kĺítvĺáľia téręĺq eg.y prĺr' évę ľehabi,l-{ált'könl-'y9k..en' ęgyré,s.qő!.MĺĺsĺÉśaő|ĺú
.-. ',gondolją amellett, hogy szerinte ez helyes gondolkodás aBízottsĘĺészérő|, azis egyjogos



igény, hogy megismerjék abiifé létesítés módjáĺak motiváeióit. o.affa.tehne javaslatot; hory
ert a napitendi pontot vonj a vissza az elote1esztő, és hozza vissza a j uliuś: 1i9łeí. VIĺB .iiiésré,; 

'

1ľ.ĺiiľől még nem tirj'ékoztattaaBiżottsźrytagtraít,de az tilés végén szándékában źllt.Léĺyegaz''
hcigy,.a.Bizottsźry ktivětkező..üléŚéŕe.a tlér.beáđás módjánalt..:'há;vaHmílyeĺ:..gl16čiilďźiďż
egyetlenegy módja van, akkor ennbk . ĺz.indtĺkráról a,Bizottsŕigot.ťí!éka,ifusśal Ugyáĺakkor
kér mindenkit annak belátasĺíľą hogy a Bizottsĺágnak nemaz afeLađat4hogy azt_vizsgá|ja
hogy a Turay (da.Szírlhaz miĺpÍi.bevětelre.tesz:4zérti ęzże|,a koĺĺs'tnflkcitívál kaptsólaiban;'.
va€y nem tesz szert. Meľt egyrészt ez teoľetikus, masfelől azt hiśzi, mintĺannyiłn.tisnźlban
vannak vele, hogy a büfet nem szociális ďapon miĺködtetik sehol a világon.'D e ezt ajogáLt ne
vitassĺák el a Bizottságnak, hogy van lehetősége a mód megísmeréséľe. Megkéiđezi az
előterjesztőt, egyetéľt-e ezzel, és visszavoĺja-e azelőteľjesztést. -,:-.'':,'. .' .' . '.,

Bozsĺk István Péter
A válasz: igen, visszavonja.

Vłĺľłis Tamás ; '

Megköszöni, mivel úgy véli, ez mindenki szjmlfua hasznos lehet. De fontosnak tartja azt,
hogy megoldráśt talfljanak még a 'szinhazi évađ.]kezďete'előtt ene a; kéřdésre;.lier1 az'
onkoľmányzatnak is az az étdeke, hogy ez a szíllhź"z ott miĺködjĺjn. Szerefire mindeĺrkit .
emlékeztetni arľa, hogy hany évig állt tiľesen a Tuľay Ida Szíllhaz' és hany prőbá|kazás volt,
T'i u végén nem jáľ.t sikerrel, kudarcba fulladt, hogy bármilyen funkeióťodaietepítseh'akiĺľ az
onkoľmráhyzat, akźlr más szeręlő, Milyen állapotok voltak abban az éptildtben, és most egy
budapesti híní, műkĺidő és látogätott, saját lában megálló intéżrnényt köśzöntheinek a
Ká|varia téren, alni.azéĺt pĺĺŕ éve elképzelhetetlen volt. Ennek figýelembevételével sżeŕetné
kérnimajđ a!9-eiszavazáslebonyolítasźraaBizottságot.Nemoĺńagabanaza,kétdés,hogy
a Turay IđaSzirŕirźz milyen bevételt kap, hanem az,hogy mi indokolja ennek amődját. Ennyi
a BiŹottság kérdése. Azt is sżeťefué::leszoigězĺi; hogy magába1r, az éloteľ;esztésbeň.is.olyan
garanciák voltak, amivel igazábőI a tĺáľsbérlő kiilĺinös.ebb plusz]jo$osítvanyokhoz nem;j'rit, és

3z onk9ľmaĺyzatot kár nęm érheti. Ez egészen nyilvĺĺnvaló ýoř, úgyhogy gzeretné kéľni,
hogymindezektĺłdiitźbandĺĺntsöńmajdaBizottságl9.én.'.i.'.]''--::.'

A napiľen d 2.6. pontj át előterj esztőj e visszavonta.

Napiľcnd 2.7. pontia: A Budá.peśüMfĺ. keiiilet, .,tjebnaťdtŕda;Vincl.u 4ĺ. fszt,2łszáťn
a|atti,36277ĺ0lU2 helyľajzĺ szám'rĺ műterem elĺdegenítése '. ' ' .'j

Előterjesztő: BozsiklstvdnPéter-vagłongazdállmdósiigazgató 
:'.. i;: :. ' 'i

Vöľłis'Tamás
A vitat megn}.itją majd kérdé sek, hozzźlszólások hlanyában |ezźĄa. Szavazáśia.bocsáńja az .

a|ábbihataĺozati javaslatot:
.t. . .,: i l ,.-ii I ,.. ":,: :,. , .

A Y-ą{P'ss.ązdé.lkołĺ'j*q té.!?ĺlgJ4.,B.-''í.ptts.E É,.gy,-döp.t,..Ł9,gľ.. . :.ł..,"ii .i ł.l.l.,..;:' . l.l i.. l..

1.)
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Fe.leJős: .Józsefuĺíľosi.Gazdálkodasi Kdzpont Zrt.,ĺaglfongazdźúkođźsi igévgatőja
Hatáľidő:29l7.július l.0.,. :

.r' :l . i .. :

2.) felkéri ą József,varosi G,ązdĺílkodási Központ Zrt-t aha!éyozat

'ąjąnlatkikĺildéséreśsruadásvételiszełzgĄés;;;gleg"tötéséĺe.

Fęlęlős; Jozsefuĺĺrbs;i Gaĺdiĺlkodasi KözpqntZrt.vągyon3azdálkodási ígaz3atőja ]

Haüĺľidő: 20t7. augusztus 30.
..''

., ; 
.

Vörtis Tamás .'.:. . .'' :. '' '. .:. i
Megĺllapítja' hogy a Bizottság 4 igen és 7 nem szavazat mellett ahatĺrozatijavaslatot
elutasította. .. :

572l2017.(WI.10.)*..Iä:ľ1"ľ:ľ:ľi:ffi 

"ľ"ľ*T;ľ;#:šhatározata-,.'.',:',.t .

A Vaľosgazdál,kqdási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺin{,.hogy az a|ábbi hatfuozati javaslatot
nem fogadja el:

I.) hazzájárul az e|ądási ajánlat Drámatélrn Kulturális Bt. bérlő részér'e tĺj,rténő kiküldéséhez
az ingatlan-ny,ilvántartósban a 36277/0/A/2 helyrajzi számon nyilvá4tartatt, ter.mészetben
a Budapest WII. keriłlet, Leonardo da Vínci u. 41. fszt" 2. száĺn algtti, 27 m,
alapterületű, nem lalrgs célú műterem helyiség vonatkazósábąn a f'orgalmi

'érté'Icbecslésben meghatáľozott 8.210.0.00,- Ft asryzegűiltelár l<nzlése łnellett. '

2.) fetkeri a Józsefvĺźrasi G,ązdóllĺodósi KÓzpont Zrt:-t a hatóro?ąt 
'I') 

pontja.sver^inti eladási
ajűnlat kiküldésére és az adásuételi szerződęý megk)téqé.rę,

.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Kö4po nt Zxt. va'gyongełdá'lkodasi' i E&$alqja '' . . 
,.. l i .

HatÍndő: 20|,7 .július 1 0.

NapÍľend 2.8. pon,tja: A Buđapest VIil. keľület, Leonardo da Vĺncĺ u. 41. fszt. 6. szám
alatti' 3627:7nlN,'1hplyryajpi.száplú.eg7éb $elyĺseľ ďidegp.1ffie- ;' ...' l..' ..', ' i ,

Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagłango2dólkp4is.iisąze'qto , .' . '..-... .'

Vöľös Tamás
A vit{át rnegnyitją majd kérdések, hozzaszólasok hianyában |ezźĄa. Szavazźrľa"b'p'.9patja,'pz.
alábbihatarozatijavas.latot: '''' :.'

1,)
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2.) felkéri a]őzsefvźrosi Gazdálkodĺísi.Központ Zrt.-t.ahatźľĺlzat 1.) pontja szerinti.eladásiajźnlat kik-iildésére és az adasv étę|i szerzłdés megkötésére.
i..

Felelős: Józsefuĺíĺosi Gazdĺílkodási Kö4po nt, Zrt. vagýonglndlĺlkodrĺsi ''ig úgatqą . '

Hátándő:2017. augusztt]s 30. -. ,1''. ' 
--' 'o-lo- 

. 
; 

].

Viiľtis Tamás
Mégállapítją hogy .aBizattsáĘ 4 igen szavazattéÄ, 7 nem.ellenében tibatźrozati javaslatot
elrĺtĺisította.

57 3t2017 .(vII. 1 0.) sz. Y árosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság határozata
(4 igen,7 ném, 0 tartőzkoi|áis śzavazattař|

A Városgazdĺĺtkodłísi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy azalábbi határozatijavaslatotneľn fogadja el: o! *

I.) hozzłźjárul ąz eladĺźsi ajdnlat bérlő részére történő kikütdéséhez ąz ingatlan-nyilvántartásban a 3627v/0/'A/1| he'lyrajzi szómon 
"yiiiń,,t;;;,.'. terinészet.be;;..'dBudapest WII. keriilet, Leonardo da u!1it u 4I.fszĹ 6..szám ąIatti, 2;ł,;lä;;;;;L,;,nem ląĺrgs céIú helyiség vonatkozásĺźbąn a foigatmi értékbecstisben meghatározott9.330.000,- Ft Ósszegű vételdr kazlése mellett.

2.) felkeri a Józsefvtźrosi Gązdálkodĺźsi KÓzpont Zrt.-t ą hatđrozat 1.) pontja szerinti elądásiajĺźnlat kikuldésére és az adásvételi szerźődés meglcÓtésére.

Felelős:Józsefu:ĺrosíGazđälkodáśiKözpontZĺt.vagyongazdáłkodasiigazgatőjal
HatÁnđő:20|7.jrilius 10. ,: ;

ľiľ*ĺ.2.g:Pl'!t'f;,l.ľ."'{1Ľest.V'IjI..ĘÉ|."j, !'!kóczĺ Űú 19. szám a|attil. emeletĺ,határozat|anĺđőreszĺ':bÍ:l",uog$al.teľhe|!ĺĺzletheúĺsoeé''l'd"dí,é*-
Előtęrjeszto: Bonik 

|nán 
Péter - v-há)łinsazaakoaist ts*safuj. '. . ] 

. '. .,

.:
Vłir;bľTamás] ].. 

.l

A Ýit'át rnegnyifjĄ megadja a,szótJakabff.1ą''55 képvíselőnek. . .'.':' 
.,

' i :..

Ja'tĺabfy Tamás: .. '' :' ' ': .

Itt'eryšŁéľíĺénźĺnnyi11fu"'l'Í1nosvz!|!.júli*'1.1:.3upj.ĺ,,, tehil:aztilest.kovettĺ."ą",.*o
lEY !ve' hÖgy a helýŚégét,kibéielté a kérďmęzo. ĺagäĺĺor1ą]bére' lje csakiovĺbbi: Sżerintein$atlanértékesítésből az iđei évben nagyon sok bevětete |;F; - Ö"ilil^;;"^Łäffi;
i1vétel'elae ľ:: é.'g"1.ő 

'íft:eg 
ebbfl a.šźeeúrchśbui.' ř;i;ai' 'id;.9"ääĺ.i..r gľJőlbďőrőľ

.,,*.':'ó, nég |2 :Yľ?aie is aklír nyug9dtan szerepelhet uerloteni1n.Ŕáiiá."i.{it.,.azaz đ,

ľ9ľ"J "ęyik-.főjt9?ą tévő helýségektől meg nem'".doly.,aP jó aĺognaĺ. szauadulni, młáľígýšincsbelőĺ{iktuĺsok.: '. '. _

. 'l ' :'

Vöľös Tamás
Megköszöni a véleményt, majd egyéb hozzÁszőIáls.nem]lévén; a viúít lezĄa. Sizalĺazasrĺi.bocsátja azalábbihatározati javaslatot: - .._':.::.::*: ."*,iT\"
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AY'trgsgazdálkodasi és Pénzügyi'Bizottság úgy dönt, hogy .

'i, , '., . -;.

1.) hoz-zźĄźrul az ingat|an-nyilvĺántaľtasban 365o9ĺ0ĺN9 he|yrajzí szímon nyilvántartott,
természetbęn a B.udapęst.Vjł-I.''keriilet,..Rfüóczi Íĺ.|9. ęzőg:'ďatti, L;,e1nęleti,,237 rŕ
alapteriileťú iizleÍhelyiségľe vonatkozó eladĺísi ajĺánlat a Mauĺüq.I .Krer|átglt ľęle.lőspée1ł-
Táĺsaság (székhely: 2310 Szigetszentniklós, Gyáľi tlt 20.; adószám: 14708691-2-13;
cégsegyzékszám: |3-09-1f7681; képviseli: Kőszeginé Kubik Éva ügyvezeto) b;értő
részéte tĺĺrténő megktildéséhez, a vétęlárnďĺ" az elkésziilt foľgalmi éĺtékbecslé5o.v.alanfnf
aZ ie*oĺĺrl,arlyzĺľ- tutajdoní.ban -állp-..ĺI€'m takás aĘ\ára .szolg{ló. hęly'iségęk

' elidegenítésének feltételeiĺől szóló 32lz0l3. (V[.15.) ĺĺnkormányzati reńdelet ĺąpj.án a
forgalmi érték l00 %-ában, az'az 69.200.000,- Ft ĺisszegben töľténő közlése mellett.

-,;;r'- ,,.::: " , 1 t] ,. . ,i I '- '

Felelős:Józsefu arosiGazdálkodĺásiKĺĺzpont,Zft .:ĺagypggaz.ďáĺkodasiigazgatőja
Hataridő: 2017 .július 10.

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szeńn'ti eladasi
ajźnlat kiktildésére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

FelelősĺJózsefuiírosi Gazđálkođási Központ Zrt. vagy'ongazdłálkodasiigazgatója
Hatĺľidő: ,zaÚ. augusztus 31.

Vöľtis Tamás
Megä||apítja, hogy a Bizottság 7 igen,3 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett e|fogadtz az
alábbi hatźrozatot:

57412017. (vil.1Ot) sz. VáľosgazdĺĹ|kodásĺ és Péq?ůigryi Bizot.ts4g:.h3tĄrozvtą
(7 igeno 3 nem, ! tartőzkodás szavazattal) ' .:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy
.i.. ;.:t: .j" i :. . : ,;.i ,.Li ,. 

. . 
I

1.) bozzájarul az ingatląn.ĺ'łľilv'ántaľtásban 36509ĺalV9. helyrąizj s4{1-non nýlvĺántaľ'tott"
természetben a Budapest VIII. kerület, Bĺĺkócá út 19. s4áĺq.atatti, I. eppłeti,237 Áŕ
alapertileĺi tiztethelyiségľe vonatkoző eladźsí ajźnlat a Mauľum Korlátolt Fetelősségú
Tĺírsaság (székhely: 2310 Szigetszenfiniklós, Gyĺári tft 20.; ađószán: A7a8.$9:Ę2={3;
cégsegyzékszĺm: |3-09-127'68.l; képvisęlĺ; tr6szegiĺré Kubik.'B.ya' ůigyvezę1{)'bér!ő
részére történő megkĺildéséhez, a vételárnak, az elkésnjlt forgalmi értékbecslés, valamint
az onkormanyzat tutajdonában ál1ó nem takís céljára szolgiló. ..ba.lyioég.ek

' elidegenítésénpk"feltéÍetęiľől. s"őIő 32Q0tJ,.(VIII!5.,) önkoľ'ĺ*l.ĺn" rz'gti ľen^{p|ot.a'ląpján'a
..forgalmi.éľték100o/a-ábąn'a7Äz69.200.000;F{'öpszegĘentö,ĺténő'k.iizlésemellett

Ą'..'].;'. .]'''l, .' ,:-i ''-.: .,.'^. ,. . :. ; : ... l,'i :

|effisiJó-7'q.e'-!qar'.99i 
Gtpd.ílkodasi Kt'zpontZr{..v:pgyongązdĺi|Ędasiigaz3'*!őja

I1atánd(l:?Ä17.júlłtiś10..-.:.'''.'..;.'':....:
i. , ..:: .-. .. r ; I ' 'il:

2.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodlíśi Köąpont ZÍt.-t ahatfuoz-at 1.) ponlja sze.rinti eladási
ajźnlatkikÍildéséľeésazadĺásvéte|iszsrződésmegktitésére.

j

Fele|ős: J.ózsefu.łírosi G.az, dálkoúási Köąp9n1Zrt,,vaeYongązdá|kodásííea,zeatś,ja . . . , :

Hatlĺridő: 20|7. auguszfus 31.



Napĺrend2lĺ0.po-łĺtja:,.Javaslat.a.BudápestVHI.keľiĺiet,lLőĺĺorňbtíÝ.utcaffiř
szám alatti lalłás:'e|idegenítésréve| kĺĺpcsblatos .vóté|áŕ':éś elał|ásĺ. áján|at,Jłóváhd'EýáŚáľa ]
esetiđiintésalapján
Előrcr.jesztő: .'Bozs:i,k 

IsNán Péter -'vaglon8gzdál'lrodási igazgató, ......i i- . :] ;,..... . :i' 
.

; " . .. i .'.

Viirtis Tamás
AvitátmegnyitjĄmegadjaaszótKomássy.Ákoskópviséĺőnék ... .l..; :' ,, .i'...ł......^'.,

!:ri',:,'. .. l.;i:-..:ĺl :: ;'.1-: ."':. . .. ', 'i,.,]

Komássyńkos.
Itt'a nagy vagyonféléléselc közepe.t.t.e megint talĺĺlkozik a'Błżottság..egy,.újabb fejezette| az
elfuserált ;,MÁV-telepeŚ biznisz'i tiirténetben. "Most..épPen' ,łlgy' 12.rdĺlliós. lakáŚt äd 

.et'.,az,.,

onkoľmanyzat2 millióéľt, mondvĺĺn, mennyire jól jár az Önkoľmźnyzat,ha et.t'riđja.ĺhcinđáli;.
hogy le van fedve .a kĺizmÍĺvesítésnek az ađott lakĺásra eső hányada. Szórják a vagyont,
grafulál ho'zzá. Nem tĺĺmogatja az e|őtĄesztést,

Vtiľiis Tamás ., :

Aĺĺért ő a kľonológiaját ennek az ingatlan.egytittesnek Koĺnĺssy Ákos:képviselő ftgy€l'rłlébé
ajánlaná..Aĺĺlel"lett; hogy testiileti dĺjntés.;s.zĹiletett ľóla; .azért]ĺtt,neľnj.arról.vfurrŚzó, .hggy:'"2"n

Lokomotív utcai ingatlanok eŠetében.az. oĺlkorĺnányiat hirtelen el'felejtette volna.a piaci
érakat, hanem volt ennek előzménye, arninek az ismeroté nélktĺl fetrelőtlenség effeléket
állítani. Megadja asżőtaz előteľjesztőnek. 

1

BozsiktstvánPéteľ..
Tudomása szerint egy testtileti dtintés alapján kerĹilt sor a köznűfejlesztésre és .az źiĺak
meghatarozásźra. A JGK ezalapjáĺtud mfüödni, egy 2014-es döntés ďapján.

.1..r : 't,.

Vtirtis Tamás :. : ' .. ..: ] . :|.. .i

Megaďjaa.szótJakabffTamĺás'képvise1ónek.-;1']...ll'1l'.]i,;;:l.:''

Viiľtis Tamás
.'Nem a20l4-es döntésľe gondolt, feltéte|ene, hog;ł aĺľa,ęmlékszik Komĺíssy Ákos.képťisetłí;.'
hanem aľraa|folý'äľnatrą-ađi ddavezďťeť= hory,'.ÉĹtadtiňtlěsĺt'ä Képvisetori.*tii1et':inebÍoz'a"'i
Itt nem pusztĺáń ałtól.vanlŚv$i:,ho'$:äKćpvisělő.téstĺĺlet';kijélö1tt.ew,házÄt.,|ďĺiĺ .ł5 o/ojoltikerüľ..



értékesítésre, hanem ezt megelőzte egy probléma' egy nagyon súlyos benlhźzÁs és annak
költségei. Ha visszaernlékęzľrek, ez évtizedek óta megoldatlan probléma volt azon a
kcimyéten ąIlit most:sjkęrĹÍlt ľepdęzĺri; Aą ogko,#lőft."'Y4t#ąko,'.yagy..jn'.gető'd.iének'e'b}'ęnl'
egyébkér.lt, vélenrég.ye.vęĺintvolt felelőpsége ĺnég a mrĺrltbaĺ..l''Ęogy 'ez a.hp|yzstlígy:kielakult.. '

Mindenesetľe meg kellett oldani, meľt embereknek az életminősége olyan'isviĺaen ĺoEI9Ít,.
amit muszáj volt felotdani' Alnak 'idején ..a,'.,!(jpyisolő-testiłle!. ezś'Ít dtint'tĺtt 'az akkori'.
előterjeszésről, amiből kĺivetkezik a mostani, hogy ezt a problémát meg fudja oldani. o ĺgy
emlékszik, hogy egyébként ennek a helyzetnek a rendezésére, megoldtłsrának módjara sem
akkor, sem a múltban nem éľkezett .el.lenzé. ki javaslat'.:đe m.o$ĺ'filrĺr.ę.bbe-Ęią kéĺdésbe$' kiesit'
későn próbálnak meg okosak lenni. Ha abban az iőobeĺ, amikor aktuális volt a problémą
esetleg sikeľĺilt vo|na még ennél is jobb e|őtĄesztést bemutatlriuk a dĺintéshozó, tĺ''bbség'ftléoiĺ.
akkor valószíniĺłeg joggal m- ondhatnrĺĘ;'.hogy' ez:a megoldłás.ľrem męgfelelŐ. Viszont'ęnnek:

Ęiĺĺnyábar! az.t gondolja, feloldalasľa piker.Ĺil'ąz eLlenzék érvelése. Megađja a.szót Komiíssy:
Akos képviselőnek.

Komássy Áyos :'

Ismeľi a MAV-telepet is, meg a tĺiľténetét is, sőt a lakók jelentős tészét is. Pontosan tudja,
hogy 190 milliót kifizetett az Onkormányzat azért, hogy rendben legyen a telep.víz- és
csatonrahá-lőzątu De.ebből még egyát{ďan nęm,t't)vetkę.zik azu arní egyéb!ęľtt ľossz'dön.tést
20|4-ben az onko1mányzat hozott, hogy ezeket a nagyon is piackéoes;:lilôgJolr,'-is jó helyęn
lévő, tulnyomó ttibbségében jó lakásokat filléĺekért, sokkal kisebb oÁ1á,ért a piaci éľtéłnek,
mint biĺľmely másik józsefuiĺľosi lakas ęsetébenaz onkormlányząts1abéiyai,engedik, szét kell
szórni a lakóknak. Ezétt mondja, hogy ez egy módszeres vagyonfelélés, anrit zajlik most maľ
évek óta. Azt ő fudomásul vette, hogy a többségnek ez az akaruta, de szerinte egy alapvetően
ľossz döntésnek a módszeľes ľossz végrehajtása zaj|ik, ęzért nem tźtmogatja.azelőteľjosztést.
És természetesen tudja az előélętét a t<iľténetnek.

Vöriis Tamás
Milyen felelős is az a vagyongazdálkodás, ami évľől-évľe mínuszokat termel. az.
onkoľmanyzat szőlmfua! Mennyivel jobban megéri 'va!óbaĺ e+,a gyakoĺlatot:.mi.nél hpsłzabb
iđeig és minél eľőteljesebben folytatri.
Megadj a a szőt Jakabs Tamís képviselőnek.

' .'.ĺ

Jakabf.y Tamás :- : .

Elhangzott egy,mondat,'ľnisuerimt .az ellenzék nem te,tt javas.Iatot a4 ado'tt helyzet a.'
megoldĺásáľa.. Nęm fudją hog.y. öriiljön V.Q$ý 'se' aĺ'qnk, ho..gy:'a. Ęi'votts.ág. ,ďelnQke az ,'

elleĺzéktőt viĄaezeket a megoldiísokąt, de wéĺtezps'ak-csak ę.sť 200 Ęllĺ.iós ňrpjptĺt v'plt,.é..s' ;

ő nem fudją mi.lett, yolqą 
'hr''.,ą.ą7:ę|Ienzék'2.'0a:'Ęiłliós:'ja"v."ąsjatokąt,tęsz. Nogt akar'psúnyárl;..

beszélni,'đę 1 ĺniltiós .iav.as'lą{oJ<lĺa1 is óriási.ąągy;kĺizdę.hĺ,+. v.qp;'hąesęfle'g'e.l.lęÍ'zéki 9,ldď.ľ,ó1 ;

: el .lehęt fogadtatľri. .A2{ gołdoljao.+ ĺ<ĺbts Qghe -z Ląĺ1to:z'o."kép.up'ę' 'łqk 
p'gyéąo.Iy',an.jól. tudjĺák;tmint. ; ''ő,.már hogtrł ő csak a,;7eĺrvęđő.f,el b.ępne'.Dgĺly.i,1v-án.a;többsÉgn'.ď ęz.ag'infaĺnrápió 'ugy;ag.úgy1

lmęgięlenik, hogy.!rĺány.đb, akrĺľ."ĺ,.mi1.lros ĺęllęnzíki jąv,.astaJ.ogtĺlglp'gąÍf4k 
'4.'4-. Ö 

'é|3g.z14;ą 
,,

.'9ľ,4ĺrúB"eľĺ'ď, hcgy;.ęgť L?a' millr'$ĺę,łlęnz-ś-.ki;ja-v,"ą.$ątn#!ĺ;+..ki.dp.1s' '9aĺsf;.łs'1ę[fs,ę5if
:volnaĺ .moľt' gy'anítją. .hogy .ĺena ĺol.t volna tárnogatłíšĺa. Lehet;.hogy. tehetnének égý;prćib1itide ., . 

. 
.

ha tettęk volna egy prőbźń..akkoľ.biztosan jnem lett volna beĘ$o.az,.fu6gy:ą lakĺísokat'a1plapi
értékbecsléstől sehogyan sem.fiiggő összeghez kössék.

VöľtisTamás '. ':

Azt. gondplją ez ĺosszinďJłatu fe/Íételezés Jakahfy Tą'ĺ-ł.łjís'Íe$zéĺő'l. Ne-m'pu5.ątán,ryéÍt d<!nt 
'vągy nem dönt 

'ę,ry 
előtoĺjesztĺ{s elfogądasa vaw nepjręndr.ę. véÍele.,'.ĹneJ:|ett a. Képvis9lő- ,'



testtilet, illefue a Bizottság, mert azt mekkora ĺĺsszeghatáron teľjesztették elő, és ennek
hiłĺnyában anól beszélni, hogy az a megotdlás,..amit ég5'ébkérrt. u.itím'egielőiéfiesztett;. és
végĺil is azért a helyzet rendezéséhez vezet, nyilvrán ennęk van valamiféLe źrą amit az
onkomĺrĺnyzat. visel, de azt mondani;i.hóď ,tu eilcĺĺzel< azért ném tďješáett]eĺő|íenrľüféle .
javaslatłit' semĺnilyen.fonTtában' meľt äzt.biztośan elutasítöttĺrvolńaiKěÍ'viselő-testiilď':ĺiyen

3Lup9" akkoľ"''kiíť;etlenzeki.képviselőként bejarni, meľtlrÍgýiś.majd .|*^,^z,uk a t*uśęĺ
képviselők. o aa.,ľ..ĺll ,? w fétřeéľtéImęzése a.képvisélői..mrinĘďiá{<.jljJalłäbô/.Tilthás
képviselőnek az a feie16ssége; :hoty a .fudása legiavát' ädją.]éś a:łeheťő legjobb ńegoĺaasĺ
javds,latokat ismerÍésse . a Képvise1ő.tosttĺlet aĺo'tĺ . 4''.''pe'dig :ináiŕ a .ľštiitet .kó-lleĺ<tív

felelőssége, hogyelfogadja.e vagy seiir: Ee]zrna-ffvatkbŹľii,,.fuiýscĺk{ea{ jobb':öt.1etę:vorqosul.
nem teľjesztette :el'ő,. ĺhertibiztosan |eslnvaaák.:vo'|ĺia; eż aż.eľvěies ĺrém; fe'ltétlentil'egy .felétős
politikushoz ÍÍĺéltó. Megadja'łszőtKoÍnáśŚyAkosképvisěiohek.'.,' , :',., , .... i].'' ;.

t.

Komássy Ákos
Csak a tisztźzas meg a tísztźnlátźs kedvééľt, azért j;ő, ha ľĺĺ,gzítik, hogy a ?'olr4-es dtintésnek,
męg az azota zajló folyamatos, áron aluli ingatlanéľtékesítésnęk seinmi köze a].probléma
ręndezéséhez. A probléma ľendezése megtöľtént azza|,ho:g1 Ł onľonnĺnyzat 190 millió Ft-
éľt megcsinálta a, Ir4AVtelep könnű- és csatcjrnaháI,őa|it. Es.az; ho$ dz:i'nkorĺirányzati
t<ibbség ezek utźn úgy dontött, olýan el'őtedesztést.hozott és szav-iiottl nieg; hagy az
Önkormányzat a piaci érték vagy annak egy, ěgyébként más lakásokra érvényeš résie-- az
onkoľmrányzati szabźńyozásělban fudomása szerint nincsen a piaci éľték.33 Yo'a a\atteladható
bérlakás - helyett ezen a 10-15 Yo-os rtúźn. amit a csatornézás felújí.tĺĺši költség négyzetméter
arányosításábő|hoznak ki, élje fril vagy adja el eń az ingatlanvagyont, eľurek semmi kĺize a
probléma rendezéséhez, anni előtte megtöľtént. Ez csak egy kipip:álas, hogy elméletileg, ha
mindenki megvenné az ingatlarlát, akkor az Önkormźnyzat említett kiadĺása megtéruhđ. Ha
meg ezeket a lakásokat pia9i vagy a piacihoz közelebb eső iíľon veľmék meg a bérlők, akkor
mégsokkaltĺibbpénzetéľülneměg'azOnkofrźmyzatrlak..,..:.,.

Vöľtis Tamás
Megadja a szót Jakabfu Tamás képvíselőnek. :

Jakabfy Tamás
Az iilésvezető elnök nagyjábő| azt mondtu,.hdgy ,az e||eĺlzek teljesen feleslegesen jt u
iilésekre.Megérneezęgyvitźt....

Viirös Tamás
Ő i15,et'. biĺośan nem moÍidott, ha pontos arl idé;ńé Jaĺ(abB, ]* ' uunviselő, 

.azt

megköszöńĺré: i l .:
'' 

:

Vtiľös Tamás
Ązt javasolją hqgy szavazanaŁ és záĄák le a vitĺít. Szavazásrabocsátja az alábbihatározatt
javaslatot:
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1.)

A Varosgazdálkodas! és Pénziigyi;Bizottság úgy dtin! hogy

Felelős; Józsefurĺľgsi Gazdálkodási KözpontZrt.va1ygngazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő:20|7.júl.ius l0. 

]

):
2.) felkéri a Józsefuaľo.ĺ c-aaltodĺási.Közp o.\lt Zrt,-I ahatźqgzat 1') ponlja szerinti eladási

ajánlat kiküldésérę, va,lamint azadźsvétęli szerzőđés megkötésétP. . ''. .' ,.''l

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KtizpontZrt.va1yoruEazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2OI7 .augusztus 1 5.

Vłiriis Tamás
Megállapítją hogy aBizottsĘ7 igeĺ,3 nem szauazattal,I tagĺőzkodas.męllett :elfogadta az
alábbi hatfuozatot:

575ĺ2017.(WI.10.)sz.VáľosgazdálkodásiésPénz1lwiBĺzpt.Úság,hatípgzata
(7 igen' 3 nem, 1 tartózkodäs szavazattal)

A Vĺáľgsgazdálkođĺási és Pénzügyi Bizottqág úgyldön! hggy ! .] 
: ' .

::': : '' ':'. '.', , ': iĺ:::,'i],.. i'.. . i- . i :: .': ..

Fęlélős: Józ'sefuiĺros! Qę7dáĺksdasĹKö-zpo4t Zrt. vagyongaz.{áIhqdĺísiiga7gatőja
Határiđő: zilt .jrilius i.b.

1.) hoz.Ąaru| az ngatlan-nýlvantaľtasban a Budapest VIII. keľtilęt, Lokomotív utcailtF
Ń. szám ďattiffile|yĺajzi számon nýlvĺĺntaľto tt' 39 fił ďapteĄetta
1 szqbas, komfoľtos
hránvaddal ĺendelkező
töľténő etadasi ajarůat
4|ĺ20|5. GI.19.) szálm'ŕl
kcizĺnűrendszer fe|újítlĺs
éĺ,.az alapl.đ.fu kö.Íi'.Ít laklásbéľ!ęti
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2.) felkéri a Józsefüarosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt:.4 ahatźrozat 1.) pontja szérinti eladĺfui
ajźtnlat kiküldéséľe, valtrmint az adĺĺsvételi szeruődé1 megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi.Gazdĺĺlkodasi KĺizpontZrt. vagyongazdálkódasi ígazgatőja
Hatĺíridő: 2017. augusztus 15.

Napirend 2.11. pontja: Javaslat a Budapest YIII. keľĺilet, Rákóczi űt 25. szám a|attl,
ÍöldszĺntÍ ĺizlethelyiség elĺdegenítéséľe
Előterjesztő: Bozs.ik Isnón Péter - vaglongazdálĺrodĺźsi igazgató

Vtĺľtĺs Tamás.
A vitat megnyítj a, megadj a a szőt Komassy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Neln támogatja t előteľjesztést. Nem éľti, szerinte jól miĺt<idik a fodľĺĺśz szovetkezet a
béľleményben ís. E1"gy kiváló .bevételt termelő ingatlanfulajdona Budapest belviáľosźhaĺl az
onkoľmáhyzatnak. Eľti, hogy statisztikailagaszźlmítźlsokból levézethető, hogy tÓbb a bevétel,
mint amennyi egyéb,ként bérleti díjból befolyna, de véleménye szeľint ez,egy 'fel.esleges
vagyonfelélés megint. .' ' .'

Vłirtis Tamás
Az e|őte1esztésben rendkívĹil precizen leírtátk, hogy 10 évre mennyi bevételt teľmelne az
ingatlan, és mi a forgalmi éľtéke. Megkérdezi Komássy Ákos képviselőt, mitől lennę.ez
vagyonfelélés. Húsz éves megtérülésről van szó, még nyilv:án amortizŕiődik is a helyiség, fel
kell újítani. Hĺíny évben kellene gondolkodni? 500? Akkor ki lehetne hozni, hogy minden
ingatlan megéri. ELnézest kér Komássy Ákos képviselőtől, de komolytalanĺak tĺľtja. a
felvetést.. AzéÍt embeľi téptékekkel kellene szímolni, ez nem vągýonfelélés, hanem
alátźmxztott módon az onkorľnźnyzat érdekét' szo|gáIő gazdźiUkodilsi cselekedeť Egyébként
bármivel lehet vitatkożli, ťigy. véli; a śzrámokkaĺ nem,:'feltétleniil célsżerii. Válaszattĺásra

ryegadja a szőt az előteĄesztőnek. Lehet,.hogy ő olvasta ki rosszul a számokat, és Komĺässy
Akos képviselő megvilágítótta azĹgazsĘot. ... ]' '

Bozsik István Péter
o is azaléľt egyet, alĺit azülésvezető elĺök elmondott. Valojában.szinte pontosan kétszerese
a forgalmi érték a .10 éves megtéľülésnek. 

. 
Szeĺinte most van piaca az ingatlanok

éľtékesítésének. Nem lakásľól van sző, hanem nem lakas célú h;lyiségről, melyeket
véleménye szeľint amúgy is nehezebb éľtékesíteni. Most éľkęzett egy vételí..Šz{índék
nyilatkozat' egyébként a béľlő ,,ezeť, éve béľlő, tehát |999. május 25. őt4 igy eLég sok bérleti
díjat k'lfizetett maľ. Azt gondo lja' az i:zleti életben is vaĺl egy ilyen . . . , tehát valamii. adni kell a
bérlőnek is; hogy azvtarl majd az Önkoľmźnyz:athozjiĺjjtin ňegĺnt p|.urĺj iŁletét bétbe
veľľili,amilehet,;hogykétszerallkoŕalesz,nrińtajelenlegi. ., ' ..'' .'.'] .,].. 

.

':
Vörös:Tamás ' "

Esetleg lehetre egy 100 éves kauciót kéľni, lehet, hogy az lenne a legszerencsésebb megoldĺás.
Megadjaa.szótJakabfuTalnĺásképviselőnek.

J-a.kabĘ Tamás
o viszont azéĺt moĺdaná jelen iilés folyamán máĺ masodszoľ is, hogy a főtfti tizleteit és
ingatlanjait ne adja el az onkormźnyzat,mert ha az összeset eladják, akkor az onkoĺĺlźnyzat

'l



ingattanállomáÍLy? a Lujza utcai iizleJhelyiség és pincg és padlas lesz, amiket:nem tudnak
ľiadni' nagyon jól fudják. Nagyqn jól fuđják e'vtizeáe-1 őta,,iggy olyan l;.'; ô"k;;ä;;;
ingatlanállománya, ha ezeket a jobb fekvésiieket mind elađjfü, amit soha nem fudnak kiađni,csak a kĺiltség lesz ye!e. Tehát az pnkoupĺĺnyzat egész-ingatl'angazdálkodasa a csőd felé
menetel, ha a ffiúti iizlethelyiségeitől megszabadul. ľula;aořĹéppň ezekbol a u""'et"t"kbői
l9letne valahogy szinten tartani a lerom]ott iinkoľmányátĺ ĺngatianallo-.ĺnyt, h",;;d"djä;akkor nem lesz ilyen keľesztfinanszirozźs. Isy ő iovábbľá is azt szeíetrlé, ha a főúti
ingatlanokat bérbeadással hasznosítan ák, tehźúněm tlámog atja az előteľjesztést.

Viiľös Tamás
Azért azt hozzźúemr4 hogy szerinte a Rĺákóczi út és egyébként a folfatĺásaként értelmezett
Kossuth Lajos utca.ľégó.ta Budapest egyik, mondhatni šzegyenfolqa á tenntetben, hogy televan tiľes ingatlannal. Tehát azért azt ggndo!ą az é|et -"gcefolt. ,-t,hogy ezek lennének alegnagyobb csemegék béľleti jog átruhazása szempontjábó,l De emelĺett ,i,uu-*ilä;;
Jakabfu Tamás képviselő ťrgyelmébe ajźn|anl,tlogy azér.tlegalábbis itt a többség optimist.ĺbb
a kerĹilet jövőjét illető.en. Vagyis. adott esetben szeľinte leszilyan pillal.Bt, aĺniřór.egy Lujz-a
utcai vagy Mągdolnai utcď ipgatląn 

'ugyąnoly,ąn éľtékęs lesz, *iot -u Ĺgý s"-"gýi gila
ytcai vagy József.utcai ingatlan; Tehát nem gondotnĄ hogy ezek i|yeĺi ĺĺľtikľe elrendelt
helyzetek, az lngat|anĺáľak befagynak 20 évre előre, és ezek az ararlyok''"s-*"a;.k^óř;
onkoľmĺĺnyzatban azért dolgoznak - ha megnézi Jakabfy ľamĺĺs kéđi'"'lő;;ň",*
közteľĹileti és ingatlanfejlesztést Józsefuáľos teľtiletén -, hogy az ęm|ítettingatlanok is olyan
éľtékesek legyenek egyszer' mint a Jakabfu Tamás képviselő á|ta| főtivňaľnak nevezett
ingatlanok. Bar zarőjelben jegyzi meg, szerinte Jakabfu Tamás képviselő f"lüä;k;lt ;;;
ingatlaľlok.piaci értékét, legalábbis a gyakorlat ezt támasĄa alá. Megadj a a szőt Komłíssy
Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kĺizli az ulésvezető elĺökkel' nem kívánja elismételni, ąmit.képviselőtírsa elő'tte elmondottaĺról, hogy gazdąsą'gi racionąlitasa is van e-g.y ilyeq jó heiyen lévő, jó álląpotú ingatlan
megtaľtasanak. De ąonyit ľ-lad! tegyenho.zz-ll,bizoly,źfiamegeľősíteni az"ulés,eźąaehäĹ, ha
9-męgkérdeznt; hogy' nem a ĺozsěh'łĺĺosi Kereskeaęlľni Zrt..igazgató!ąryácsi tiléséĺ, hangm aJózsefuárosi onkoľmłínyzat Váľosgazdálkodási és Ppnziigyi Éĺ"óttsĺg.ĺnak.ü.lésén van, Artgondolja, számta|an feladata és szempontja "* "gy tinl.oľmäyzatnal. a keľiĺlet
mfüödtetésében, és ebben nem csak és kizáľólag a keľesked-ěhi, gazdálkodá'i;;*.'đ;k;
egyeduľalkodók. Neki 

.y,rcgg5ĺ(íződése, hogy á jol menő iĺzleřhelyrsÉg"k il;il;í;é;;, *onkoľmĺnyzat cselekvőké'B'eiqég" és kertilel.eĺ vĹelt ĺ"l"lo,.eg. ellen hat, qzerinte teljesen
fele5leges. Ez az ,,ezeľ? éve bérlő még ,,ezeÍ,' éylg bérlő lenne ug.yanott, ha most 

""* ua,,,ĺt
el azingatlant.

Vłirtis Tamás
Aąt gondolja és javasolja,.haebben.olyan biztos Ko'mássy Ákos képviselő, akkoľinkább.neki
kellett volna megviísarolnia tĺĘý ingatlant; és ,;,ezey,, évígbérbę uđoi, hu;' 

"kĺ.;i;ü'l;i. 1gyfudja Komĺássy Ákos képvisető élőre, hogy evsiazaďoklgřĺ'to, bé.l#6ggt fog kéľni ott egy
fodrłász szďon. Nem fudją van-e ngatlangazdrálkodó, ill"tu" vagyongazÁáIk"il 

"a 
u';.lí

ilyen távlatokban.gondolkodni tudna. De ő ęlfpg{ja'Komás;ľ.erc'"l.fit'"Iő kffisegeit,
csak az ahelyzet, hogy erľe szerińte 

"e* 
tuajuáuin^ĺ az onkorm anyąt a gazdźlkodlását.

Az előteĄesztő jeleztehozzasn|asi színdékát,.ezéľt megadj a a szőt.
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Viíiětnýnye .szemnt, az értékesítéś'oĺilantől .kezdve .vagylľreltélŁozlás; ha fuĺlak 'beV.ételeit 'Ílem.foęatja 
visszaĺia.ankotmäĺt'y'ĺex,aź ii.'gatľaĺtá\lomĺĺ}ä .ffi.ĺtĺsĺaui łeeyĺxa. 

'ĺeg.ĺĺ:itĺsäĹä.Ivíł.ltěít az'ídé'i., évben:łs.s.ébĺitętiiékiä'.'tńnrtoĺłzaa .es. ftig'sofoly.osóF;'1ťĺegłíftł ,Éžma u
pé,nzekből akkor igenis LehetaLujzautcában is béľbe adható ingatlanokat tĺáii*ĺtanľł,ězékbó;r
aZ áÍakbő|. Ha rnost van.olyan piaci helyzet, logy el fudják.adni, és van rá.nregfolelő,
piacképes vevő, ,al<kor adjákl el; utĺíĺiałrĺj,ítŚ áR fetr.;az 'ingatłźrĺlokat;łĺtlgy- piacképest'.bb-béĺlďi
díjon tudjfü éľtékesíteni, vagy bérbe adni azokat. : _ ., .' :

Bbzsik István Péter

V'łi,*łis Tamás
Véleménye szeľint kivesézték €zt,az:.ěIoteiiésztéŠt ís; ;69'6.- : äirvítát:té7a,Ę21 :Šzałazasra
bocsátj a az aläbbi hatźnozati javaslatot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy .] ' ', ,'. i. |: l ... 
.

1.) hozzźĄaĺu| az ingatlarl-nyilvártartĺásban 36506lO/N33 helyľajzi szímon nyilvĺĺntaľtott,.łterľ'lésietben a BułtapeŠt..V'Iĺ:ĺi'..|łenilet;.Rfüčíozi''.,ąit,ł25:łszáÍnl.ą[66ii.:61fisżiĺtľ;..ii1ę6i
bejźttatű, 33 m, alapterületiĺ iiżletłiélýÍséfte l' vonätkozó ' eiäĹlđĺá3í. ajĺáĺĺĺat . łr1ívo';Faľltáżia
Fodrasz Sz<ivetkezet (székheĺy: l'08B.Budäpest,:Rákóazi,Ĺit 53.:;.'áđósźĺáĺli:':l0l88125.2-
42; cégegyzékszźtm: 0l-02-051283; képviseli: Sarköąmé Podmaniczky Máľia vezet(5
tisztségviselő) béľlő részérę tĺirténő megkiildéséhez, a vételáľnak, az elkészült.forgalľni
étékbecslés, valĺimint az onkoľľiźnyzat fulajdonában álló] nem lakás.eé$fua szo-lgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 32/2OI3. (VII.15') önkoľmánýzati rendelet
a|apján a forgalmi éľték 100 %o-źhqn, azaz 14.200.000,- Ft ĺisszegben töľténő: közlése
mellett.

Felelős: Józsěfrlíŕosi;GazdálkodĺfuiKözpoit,Ztt..lľagyonýdżđá11tbđäsi:igaŹgatőj.a ., ł ' .

ľIŕĺtaridő:20ĺ7i.jútius10.'.'-..'.'.i':-

VtĺľösTamás i .',l ';',.'.'.'i 'i :' ..'l ý: '.'' . -'.: .i] .:.. .:.

2.)

Mé$ĺáĺlapÍtją'hłigy. ä Bizot.ts'ág 7 igen:;
atábbi hatźrozatot:

l:nenr'.szilVazafiäl,3'..ťäńózkb'đĺáś'rrretlétt jďfogáttta.:ĺz

|.) hozz'ajaĺnl az rngát1an-lryĺĺvtfut.äi.tás.bat' g6ś06łoĺNg..i. neĺyľa.1zi.:śiámoii, nyilvánťjŕtött;
.természetben a Budapest VIII. keľĹilet, Rfüóezi ift f5. s,ząm alatn; ftildszinti, utcai.lej1irattl, 33 m, alapteľiĺletiĺ tizlethelyiségre vońatkozó elađási ajanlat lrĺívó:]'Fantízia
,Fodnász Szövetkezęt (szélĺÍrely: 1088 Budapest, Rfüóczitft 53.; adószím: 10188tr25-2-
42; cégsegyzékszám: 0|-02-05|283; képviseli: Sfuköryné Podmaniczlry Mĺĺria 

. 
vézető



tisztségviselő) bértő részére tĺjrténő megkĺildéséhez, a vételárnak, az ę'lkésąIl1 fu.ĺgélĺąiĺ:
éľtékbecslés ,,. ły,a\flľrlirft ął oĺkom ulyzat ,tulajdo'qáb.ąn á1ló nę,m. takas ; cé1jĺip.,.szqlgĺĺlg..=

. .hęlyi.qś"gek eli4'ęgeĺítÉsép'ęlę;fęl'té-ĺelęľóI sz,6lq:3?|2' gĺ3n,'(VII.ĺ5J:,pnk".łĺryąĺiyz''é"tiiľen'dęlPÍii
ďapj4n a:.forgałĺni ,ęľték;.llQ-.Q 

'!(ĺ:őhą, '?Z?v 142ao.000,.: Ff '.öqsąpgbęn. töľ.téĺő,',[<łĺ7H'śe."

r'....'.... r ...,.. .. j. ;. . .,!. .., .'r

Fe.lęlős: Jó''sefuĺĺľosi Gaqdálkodasi'K<ĺ4pontZrt.;végyongazdá1kodĺási'1ga7ga!őja ' ., il:i..i
Hatĺáridő: 2017. július 10. ,:;

2.) felkéri aJőzsetvátosi Gazdálkodĺási KtizpontZrt.-tahatárorat l.) pontja szę4inti'ęlądaĘĺ'."
.a'jáł'úąt:kikĺildéqéreés.az adiísv,ęt.ýtrJ Fz'epődés.rnegkötésére.. 

.'. 
i,'' 

''',....' 
,. .: l' ' :|,.: I j,. . l '.il; .j

. .; , I : : ,-ii.;. .,

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodasi KözpontZtt. vagyoĺgazđźlkodasi igazgatőja
Hatráľidő: 20|7. augusz 'fus 3l.

Na.piľend 12,'12i1 : pontja:''Lak[g k.ąp-ęsqlaÚos
j óvála gyá s a _'- B e6ofl s

'P!*V 
r,r:1|! Pl,' PüUl

!n.alattĺJakás
Előterj esztő : Bozsi],t. Istvźn P éter - vaglangqzd'ál,kodósi tgazgató

., : '. 
,i í ''l j'.

Viĺľtĺs Tamás
A napirer-rd tárgy,alásźńmegnyida. Megadja aszőt Jakabs Tąmás képviselőnek.

;

Jakabfy Tamás
Nem volt ĺehéz dolga, tett egy összehasonlítást a 2.I2-es, és a 2.|3-as napirendi.pontok
között. Az egyik Dugonics utca, amásik Baľoss utca, mondania sem kell, hogy a Baľoss utca
jobb helynek szánr,íÍ..Toy,ábbá 4.rĺŕ-,ľol qąey-pbbllakás,.é.9. r.nln.4sz'3'0i7o.5ą1iolosó..bb. a,gy,przL,,
hogy mind az e|helyezkedése, mind a' mérďe jobb, mégis sokkď olcgób.ĘgÍ'liadniák.el. Łzé.41'
elnapolĺást szeretne kéľni, az értékbęcsléssel egytitt szeretné újra látni az e|őteqěsztést.

.. ., .i ' .'í.''' ., ' '.: ; .' ' .'''.ł' ' , .': ''''
Vtiľös Tamás | ., : .''.l ' .. ' -'.' ': '. :'.'ĺ' '1l''. '.r ,.' '.'...l .,,' ,,,.. ' ,. ,.' ,:.

Ennek a körzetnek egyéni kepviselője, ezśrtfudją hogy ez az iĺgat|arlnégy emelet magaą az
ötöđik eĺnelet.'.a padlĺástéľ. ..M.o.gkér.dęz# W 'elst.ęjepzt1í{, h9'g.y.'a: :lĺśrdé.s.ľ.ől,.1,é5. ;az.1
éľtékbecslésről mi az állaspontja.

Bozsik István Péteľ

1j

Igen, ez padlĺástér, ezt meg is jeliiltek az elote4esztésben, ęz e1y ötödik, p1usz,sai.ĺlt..;.Az ĺ
éľ.tékb.,ęElps' ,te.rĺnészeteśen eĺnęk {igye[em''p., e.v-éJę|évę!'',.{<.Észiil.!, .sltiłyizpgäI!4 'a..m{.qik.. .

éĺtékbecślő.

.l .x'"'[.i"ä:ľ1ä,1u"i.";. toffi.ĺš. Né^'.iĺtjp,ałuáĺryj|.. u*",*yt.n ,ĺul.uuĺy'.'i#il '

..$épvisęlő rendkívtil bizony.t4an benne _) hogy újatib értĺíkbecslés késziiljön ęzzel
.:i:kapcstilatban, de kettő mlír.késztilt, ieĺrĺt tontľolläLu.ąi..aĺ;az:iĺgĺtĺaĺ'"éĺeke'.'I.{eĺiĺ..gon'đďją .:

hogy erľe rendkívül nďgy sztikség lenne. Megkéľilezi Jakabs Ta&ís képviselőt, hogy a
..váląs4:kie1égítőnettalálta-e....Me.gadja.aszót.ĺakab&.Tąm,gĺĺ&'pvrs-e1ő.np]Ĺ . ,',i ..'. 

'. . ..
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Vłiľös Tamás . 
:

BŁik benne, hogy az előterjesztő által említett értékbecslések valóban rendelkezésre iállnak.
és nem azéľt mondta á.bizoítsá$ tiléséĘ,hagy'ěŻżét letrrdjata đolgiŕ:'Aľľa tenĺe]javaŚdttit '

hogy t,ríľgyaljrák meg. Ha Létezik ez a két értékbecslés _ és miért iie ĺétězhe,.ľrĺnis' ölflft
feltételezni, szerepel az e|oteqesztésben _) arra kéri a Bizottságot, hogy. dĺintsöą eľ;ől az
ingatlanľól, és,'aŻ értékbecslésěkét..a'leheÍő ĺeggyo1sab'ban'b.ocśĺássfü Jákäbt'Taniáš képviŚel.ő '

rendelkezésére, megszemtélés cé'ljából. A kéŕčtésélł elfogyuk..Sz:áýazÁśťa'bocśĺátja 'a.aáĺai
hatźn ozati javaslatot :

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi tsizottság úgy dönt, hogy . :' ! ' l .','.j :. : ]

|.)hozzájaru|azingatlan.nyilvĺántaľtasbanaBudapestVIII.keľiilet,Barossutcaffi
*szám alatti, padlástéri, ĺÜľ'e|yĺajzi szímon nyilvĺántaľtott, i,ś*.,;r*

alapteľiiletiĺ, 1 és fel szobás, komfoľtosTońToľtfokozátrlĹ a köztis fulajdonból i99l10:000
fulajdoni hĺányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan ér!ő Észéłe töĺľténő
eladási ajén|at ńegtüldéséhez, a véteĺáńak. az: e|készült forgalmi éľtékbecslésbeľĺ.
megállapított forgalmi érték 5,5 %o-źlbarl' azaz 4.66A.000,- Ft összegben töľténő kĺjzlésével
és azza| atáĄékoztatassal kiegészítlłe, mely szerint a végleges vételar összege a Budapest
Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában át|ő lakások elidegenítéséről 

'Żaĺĺ35/20|6. CXII:O8i) tĺnkoľmányzatilŕendělet 16. $ (2)-(3) békezđéseiben,.ílletve,a 19. $'(1)
bekezdésébenbiztosítottkedvezményeka|ka|mazásávalkeriilmegźilapítźsa.

Felelős: Józsefi,ĺáĺosi Gazdálkodasi Központ Zĺ1.vagyongazdáIkodasi:igazgatőja
rłatĺnđa:.zO!7: jú'liug.ĺ0. .. ... .., l ':'. 1 : ..

:]. ' ':"ł : ''' '. .:

2.) felkéri a Jóżséfvfuosi GazdátkodáśijKöĘoĺi:Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontjä.szerintí eb&ási., 'ájäiiatkilciildéséľé, val,ańinilazádásÝételi sznrŻődésĺné$kotésére-: i ',,1 .,; i ; i ]

Fé1elős: Józsefuĺĺrośi.Gazdálkodáśi Kö7pinlntzt, vągýongazdálkođási igazgatś'Ja
Hátrírid'ő:20Í7.aufiiśzh]ś30.]:.l:a..;l,.-:.,:''

'1.''1
Vłiľtis Tamás
MegátlapítjĄ hogy a.Bizottság 8 igen szAv.azattat,3.iaÍtőłkodĺĺs meltett elfogadta az a|ábbi
hatátozatot: 

j ! ,,

-- 
.-^^,- '-_-- 

-: - :: .' - i:-j '

577120Í7 . $1II.10J sż. Yáirošpaił|áIliôđáŚi éŠ PéÍBüry[BĺzottsiĘ aitärĺzĺta , ' ' .;

..'.'...'-..'....(sí$;n;0':tart.iĺ'z',,'4.gás,'sżeÝałĺt?,'9'...l,...

A.Vfuosgazdalkodáśi és.PénzÍigyi Bizotság.ůgy diint;hogy . :. l. .' .', i.,ł .-
. . .. ..., .,

|.) hozzajźlru| az ingatlan-nýlvríntaľtĺásban a Budapest VIII. keriilet Baross utca tl zám alatt, padlástéľi, {- he|ytajzí sz.ámon nýlvĺĺntaľtott, 35 #
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alapteľĺĺletÍi 1 és fel szobás, komfortos komfortfokozatíl, a kĺizös tu1ajdonból.199/.l0Jo0-0.
tuląjdgni. hanyąddal 1ęn,delkező lakásĺa' vona.tkozóan nt9ér|o ľés.ąép tłĺĺýnó
eladási. ęjánl?Í,.m.9gtĹitdéséĘez, a vélp.!í4Tk 'az elkęsziil!.foĺgalni é{ętb,'e,95lesbę4'.

. r-regłállapÍtott'forgafu,ni éľÍék 55 9Á-.źlbaĺ,.azaz4.664.009,1Ft.1i.s9z.'pgb9',nÍö{téqo'kpz1ésérr,el'

és' azzą| atájékoztatnsď.kiegészítve,'mely..,szennt aiégleges vé!ę-!ĺ{i; -tĺsgzrge a p'u{4pbg! 
.

Józsefuĺĺrosi onkormányzat tutaj $.qłábąÍ.I . . álló lakĺísp! . 
' 
.eli{pge nítiséről 

' 
. . 

'p.,z,o.-.l.ĺ!'35/2016. CXII.O8.) önkoľmányzati ľendelet 16. $ (2)-(3) bekezdéseiben, illetve a 19. $ (1)
bekezdésébenbiztosítottkedvezményekalka1mazasávalkerii1megállapíŁásra.

...., .:. .,

Fel.ękĺs: Józsefu.ąrosi Q.azdálkodasi KĺizponÍ Zrt, vagyoqgazdĺálkodĺási.igazgatőja :

Hatláľidő:20l7.julius l0. 
]

'.
2.) felké{i ą.J,ózsefuĺĺľosii Gazđálkodási Ktizpont Zrt..:t a,hatźrozat.1.).pontja szeľinti ęladdsi

' ';ajfln1atkikiildésére, v.aląq1int azadźsvételi.szeru'ődés,mogkĺĺtéséĺe. ].

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodrási KözpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 20|7. augusztus 30.

Napĺľend 2.14. pontj a: HLorľ,.ńjátľuláq a Budapest VIII. keľĺileto József ĺroľĺt
#szamalattr.tEheiyrajziszamuiakásingatlanravonatiĺozo
ajándékozás ĺ szeződés b en fo glalt 2 ĺ 4 arány ű tulaj donj o g szeruéséhez
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodá,st igazgató

Vtirłĺs Tamás
A napirenđ v.tĄátmegnyitja: Megadja aszőtPálovics Lász|ibizottságitagnak.

Pálovics Lász|ő
Nem akaľt kitéĺni a ttirténęl+i..hěltté,ÍT9, 9" u kettővel eze|Lő'tti e|'őt'ęĺjes.ztép,'.,łx+p,tt mÉgis'
megteľĺré. 1993-94. foľdulójĺĺn egy 159 m,-es, nagypolgrĺri lakĺás 7l8.Q.0p forint'át ge1élÍ
gazdát, de mondhatjfü, hogy ez tégen volt, és akkoľ nagy volt az inflápio. o tu. akkór
vĺi5rírolt l'7 Ęillióé$t e.gy 40.nr-..'.e5 lakiíst ą mesés.Ktiztĺĺĺ5ąqig..té,6e.g és mindeqki. ą2.t.mp,p.d1ą, ..

hogy nagyon jó tDletet csinált. Te.lrát eĘn'yit aľró[' hpg5ł.mikoľ''m9qgylér.ti..h.''9g'ľan cperélnek
gaz.đźń a lakiísok, de itt most rLem ez a lényeg. MiuĹán az egyĺkfulajđonos elhuńý, anya és fia
egymásnak aja4dék-ozgaltĄ' a.F?t?|.inga!ląľ észeit, szźĘ,*'a n,u.p' tuĺ.viĘgos ľ.rg{oni.elp.q7Qr.
aĺya a fiĺáľą majd a fiťí vissza az arlyjara'. Ez önmagában magantigy,lde..|r9.,cqak'ęz le.qne,
akkor nem kertĺlt vo|na a BizottsĘ elé. A fennmaľadó összeg 289.000 forint, és nem akar
éľ.tékbecslőt játszani, de 30-40 millió között van egy ilyen ingattan ma. Tartomak 189.000
forinttal. Azt szereürlé javasolni, hogy fizessék ki a hátľďékot, és rigy cserélgess,94ęh 3ho.gy
akaľľ.mk ezenttl|. Ez véleménye szeľint a rö.hej kategória' szereürt, hanęm1ľleJ.szavazäanaľ.' 

_. 
.

.' .'.-a.,... ..::l
V'łirös Tamás
Úď;";áďj'' ha kifizet.iĘ akkor se.úgy cseré..lgessenek, ahog}, akarna|q ĺ'rert at.ułajdon neń '

az ovék. Ettől ftiggeíientil ü{pogatja,hpgy -e4d'7łąé!a taľt.o'zasuk,'pt, ép ez a kéŕďein ęantŕn
kertiljtĺn a BizottsrĘ e|é. (KazbeszóIós) ilgy van" tehát alényeg, hcĺgy fizessék ki a tartozźlst,
és utana ez a.he|yzet megoldódik. Ene Íeq4c jpy'é5laÍot, kétđęvi az előte.rjęs7tőt,\ogy .,e'7pęl '
egyetért-e.
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Bozsik István Péter
Egyetéľt.

.ViirtisTamás ': ::

Befogadja a Pálovics LászIő bizottsági tag á|tal elmondottakat, tehát:hogy fizesse ki a
tartozźsát, vagy dĺintsĺin a Bizottság?

Bozsik István Péter.
reńe aBizoťtsá!'ot, högyt diints<inębbénaziigyben.

Vtiľtis Tamás
Rendben. Megadja a szótJakabý Tamĺás képviselőnek.

,1,
Jakabs Tamás
Nem fudná szebben megfogďmazni, mint Piĺlovics Lész|ő bizottsági tag, szintén azt javaso|1a,
ho gy szav azzinak nemmel.

Viiľtis Tamás
Akkor ebben kialakult egy konszenzus. A vitát |ezĄa. SzavażÁsta bocsátja az a|'ábbi
határ o zati javaslatot :

A Vĺírosgazđálkodási
źi.ĺunKormAnvzat. mrnt

és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy a Budapest Józsefułírosi

hozzájaru|ását adja a
VIII. keriilet. József

yrajzi szětmon nyilvrĺntaľtott, teĺĺirészet.ben a Budapest
szám a|atti ingatlan tekintetébenffi!ľ

mi11ajandékoző,valamintýdTanľjąffi.łmi1tryegajándékozottközöfi'0í6.
novemb'eľ 25 -én létrejt'tt. Ajáĺđéközási 3żeľződéšben bgHtak šzeĺi
ararry,ti tulajđonjogĺának ájandekozáś jogcímén ingatlan-ľĺyilvántaľtláśba
a Buđapest Józsefuaľosi onkormányzat javźlra 1. ľanghelyen bejegyżďt,.,iě|źabg1o,g,
elidegenítési és terhelési,,tilalom fenntartasa mellett. 

.,'| ' 'j

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodĺási KözpontZrt.vagyongudá|kodasiigazgáťója ' ' :.

Határldő: 20 |7 .julius 1 0.

'l::.

Vłiľös Tamás .:

Megállapítją hogy a Bizottság ahatźrozati javaslatot egyhangulag elutasította.
..:.

578D0I7. (WI:,10.| sz.Yáiośýrizdálkoffiĺé'š ľÍ'nłüs'i Bĺż9ttság !atilrbzata 
. .

(0 igen'll'neńl 0 taľtózkodáś.szavazaftáĺ .,
;:_ l .- . ; ,1.:

A Vlíľosgazdlálkodĺási és
nem fosadiael:

-

Péłĺzĺigy| Bizottsríg úgy dönt, hogy az alabbi határozatijavaslatot
,:1 '-'.'.-.:i'jj

a Bidapesł J'ózsefváros i Onbrmdnyzat,. mlnt: j l go suh kźpvtseletéb en feltěiten é s
višsżavo:nhatatldń hbźzĺźjđi,ulósúł ,.adja 

" 

-ĺ,,lyrciizi_ 

sżanon..iyiiviźiitbrtoti,
természetben a Budapeĺt VIII lrertikt, József körtit.,íWvám alatti'ihgiżtlan'
tekintetében Wmint ajóndéIrozó, valamint édesanyja, ffiut
megajóndéĺrazott lúzĺjtt 20I6. november 25'énlétreiĺ;tt Ajándétrozasi Szerződésbenfoglattak
,,,, t w.42 /4 ar dnyti tul aj donj igtźnak aj ándé ĺrnz ĺis j o gc ím én i"i,tt o,



nyilvántartásba történő bejegzéséhez a Budapest Józsefvárosi onkormányzat.javára ]":
ranghelyenbeje,gyzettjelzálogiog,elidegenítésiěsterhelésitilalomfenntartósamellett.

Fęlelős: Józsefuarosi Gazdálkođasi KĺĺzpontZrt.vagyongaziálkodasi ígazgatőja
Hatĺĺridő: 20|7 .július 10.

Napirend 2.15. pontja: Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos vételár és eladĺĺsi ajánlat
jóváharyásaesetidtintésalapján-Budapest:V'fII.keľ$lef,J'{zpęfutcaffi
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagłongazdállrndási igazgató

Viiľtis Tamás
A napiĺend vitajátmegnyitja. Megadja aszőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Egy észrevételt tenne, alapvetően nincs kifogrása a laklĺs eladrásával tapc.solatb. an' C.'-* azt
vette észre, hogy szociális jogosultság a|apjáĺ a bérlő szociiílis takbért fizet, 885,- Ft+ÁFA-t.
MegvizsgáIta-ę a JGK ZÍt. azt, hogy amennyiben a htilgy szociálisan rászorult, akkoľ yątrie

a:ĺ.a biztosíték._ feltételezi, hggy 
"gy 

ĺjssze€ben n€ľřl:,' de ha mégis, akkor miből ťlzęti?
Amennyiben ľészletben ťlzet, akkor pedig fogia.e fudni a részleteket ťlzetli, amikor. 1000
forintos szociális lakbéľt ťlzet ezért a lakaséľt?

Vłiľłis Tamás
Megadja aszőt az előterjesztőĺek.

Bozsik István Péteľ
Jövedelemig;ązo!ástnem kémek abér|ótol, o ezt avételi nyilatkozatb an.|eadta, ezt ő kérte, igy
feltételezik. hogY.tudja vál.lďni. Ilyenkoľ tájékoztatjak abér|lÍĺ az tigymeqetről' a ľés7letekľől,
tehát ez asaját đ<intése.

Viirtis Tamás
Megadja aszőt Hélisz Gyöĺgy bizoftsagitagnak.

ttréIisz Gytiľry
A béľleti jogviszony 20|3. ápľilis 30-án lejĺíľt. Kérdése, hogy az elmúlt 4 évben az iigyfel
milyen minő sé gben lakott az ingat|arlb an.

Vöľtis Tamás
Az előterjesztés úgy- q4ól,.łpgy. az:e!Ęý 5,i'y'..pgn lĘvő időq4k' és u'tiína nem..., ĺehet. ho'gy.van
egy 'második is, de ez nem keľ'iilt fel 'Lintetes1s az előterje5ztésbęn, ęz okozza' a felľeéľtést.
Megadja aszőt az előteľjesztőnek.

Bozsik István Péter
;ďii;::,i'*ĺ1.io].ii.p.iáig kerĺilt béľbeadasra az ngat|an, hatźtozotlidőľe, uhógy *..él,6. '
be,kzdésbęĺ |5.szerepę1. {ogcĺm nélkiit,i .bért{ 

'y611, 
jóhiszemiĺ. jogcím nélkĺili bérlő, e.v.idő

!7! frz.ettę a hasąlźtlati díjat' enltŕn a rendelęt 22. ,$-a a|apjan mg'gkppta hatźraz, qtt idő1e' a .bérleményt, i. '
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Vörłis Tamás :

Megađja a szőt Jakab$ Tamiĺs'képviselőnek.
'' ..: ,..!':',í ', . 

' :.. . '- ii; .. .

|!Iłĺ'uľ5'.a"más ;
Ugyanaz,a problérna nĺíla is felmeľůilt, .rnint.aini. Gondos; Judit.képvisělőnéłl.Ałfféňĺiýisę1-.ivalaki: sżocirílis .béťleti'dÍjat flzet, atrłkoľ'.ő nem.s'zoruf"lne"l eni;kogy,nlill,i.ó.tot.kĺ fud áddi.legy ingatlanĺa. Az is éĺdekes, hogy az. Ęytélnek hatźrozottldqý 

" 
jogviszoĺyą .éś.nĺégĹ:ś',a 

'forgalmi érték 30%-ít fizetí, rź' 
"i^j'ĺ,1ý.ä;-hö;". a határozott idejű jogviszonnyďrendelkezők95-100o/o-ot fizetrek? Miéľt akivétel? i.....:. 'l-ł'.." l''::. :;:'..'. - 

j-

Vöľłis.Ta'más

í:'''ll
i' ;t'

Megadjaaszőtazelőterjesz.tőnek. . -. 
.' . 

..'......' 
... .'.'..'... 

' '.

' ': : 
t :. ,BozśÍkrsfvánPéter,. '' ,''..-il: '.'. : r .. .' 
IUgy gondol:ią hogy a jelenleg hatĺílyos.jo gszabállyb:annem szeľepel ilyen kitétel,

.li
Viĺrtĺs Tamás
Tehát nincs jogi ak adáiyaennek az Ĺigyle'tnek. Megadja a szőtGondos Judit képviselőńdk' : .

GondosJudÍt : '. -.

Szeretné iavasolni, hogy akáľ ebben, 
.:.ug{ a jĺĺvőben, hasonló esetekben, *"*yi." ujogszabályok engedik , iizsgá|j?kmeg a jcĺvěáel"młratteľe!, meľt úgy gondolja, hogý'ha valakiolyan iratokat n'yujt be, ami łapiłĺĺjogosult szociáIi, iul.uo*", "íđ.;;; tudja etkép ze|ni,hogy milliókat tud fizetni egy lakáséľl

Vtiľös Tamás
Az élvi lehetőséget éngeajá( rneg;.hogy.péĺdáut örĺiklésből, Ý.a.sľ'.IcĺttónÍeréménybő11fudja'ťlnanszítozĺi' ez magyatázhatja"á nił"l,i:*ĺa*.'i'o*ul,toĺ a .j.ogosültság.lebből.. 

a];.szempontból mĺár nem ĺĺII ľenn. Úgy eo"aotją řogý u't -ĺäa"otepp* eáĺJ*"s megvizsgálnihasonló esetekben, hogy a ueĺoňét.łrogyň-kaJíĹ.""tt ol.y*:*"a"lĺ"e, ,*ĺ ałapjfi,nłéE .fudja vrísrĺro|ru az ingatlant, meľt felő,.űiy 
-*'üeýjutuĚ'*ögott.,'"ĺłiĺulteflGń{ili'lÍlnagä;:ä 

.

bétlő á|I, hanem adott esetben miís, aki a řésőuuiet.ŕoýam 'án azingat1anból, illetve annaktulajdonjogából ki fudja bitlenteni u Ĺe."rń"'ot. lř"*äo; szótKomáíśíÁřosftepvieelőíłěk.,,.

|(omássy.Ákos 
'. .,'i . , ::...; ']l..,.l .']i ,; ..: ..' '.,:,' .,

Epp azt akaita.tdfejtelĺ, arnit.aż előtte.s.zóló''ellłeŹdet[.Nľjs rá biionyírcką dé.;,á^áräé,,egy nagyôrl ,ałEgľľć, .,"1. ..Ub'. 
eoýofa, .'ňň*. événté 'fbłtilbíiátrják;l'iä'i.'iŚzbciáliś.;Iakbéľjogosultságot.. A nemrég *elJu!"ĺ- 

'ijíl.uii,uBí 
bérlőłé lett; szooirílis lakbéľt frzetí.mibőI fogia kifizeffii az egyébřént ióffi !eń i;ilb^, žz 

^?n"lakĺás 
1 szoĹ6aru*s.mĺĺľ6'forintos véte|arát? szamara ez eľősen 

la'kásm4ľ; ď;.i'.:ľ."*.*.';ä#.ł.ätĺ*al'Ýádoĺnisenkit, de aggódik, leginkább ezért a".ť'.q.''í+iil;lőé*íĺ.ľo|q1ľ.tlĺľsuké*'ä:häJft"',ifi'
sem fud fizetĺn' de most megvenné 3 miJłióéľt; ů';Ĺí. '.é* lepuľ1ant, l"*uĹ.aiit'na*ánĺévő, ];hasonló flIapotba1r téVő' .1.;Ŕĺíśát;l..'6-'*;;"*#Iĺ.;..f.t'iiiÍ-,=äá''.,,',;;;iä.ňts*l,, 

zaufrak..'.emelésére is rá lehetne költeni pénĺ']aménnyiben van u-té,lőn"k; Úgy gondolją hogy'nem1rcmĺoľtnélkiililakrísbanakar''.6i11i...1.,. ..'.. ''.: ':\::].j..; á?.i':i:|i - '.i .' :. ''':......:ii..oj-_-.

Vłiriis Tamás
.E'gyébként ez a k&dés, ęgy kicsit visszautalva Koĺnlĺssy Ákos képviselő egyik korábbihoz-zaszolasárą egy mĺísik 

-napiľendnéI, 
itt most ľo,áiiott*u,e{.e.1 de helyeílló, hogy egészegyszeríien nem éri meg megviásríŕolni ezt az ńđtá",łýen béľbevételi fettételek met,létt.
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vagy csak olyan hosszú távon, amit nem szoktak számolni. Aĺĺa kéľi az eJśÍsrJesztőĘ i
amennyiben ezze| egyetéľt, vonja vissza ęzt az e|(i19qesztés!, és.!r.a.rigýlgo$dptrja',hpgľ y?tł.'
még olyan kĺĺľülmény, amelyet a Bizottság elé fud üĺľni, és meg fudja eĺ inđokolni, akkor ő
.ennek nem látja akadályrĺt. tnmagában egy lakas elidegenítése nem ľe1teflenti1.lp.hs.t 'eĺlęn,tętę"s..:
az. oĺlkorĺlźnyzati éĺdekekkel;..de ez.'csakĺ akkgr.lehpt .Így.,' ha; mindę. n,1moggttę.ĺlévö iigylet .

jggszenĺ. Kéľdęsą. hogy.ąą..e|(jÍęrđe!etó:.vissząľ-onjĄl.V,.ąEľ.fe.qn!ąľ.tja..ebben.,a...fgĺĺ'ná!ań.
előteľjeszt{sét. .' .. ;: .; i ..: i :

'

BozsikIstvánPéteľ .l!li':. ,,'l :1' '. !:'l' !..' i,.,,'. ..' ..j.i] ..',. ll..l ' .1.' ''.'.
Kiegészítést szeretne tenni. Itt a Képviselő.testĺilet döntött az ingatlanok éľtékesítéséről, ha jól
tudją tavaly novemberben. Ennek ďapjĺĺn az 7tt.szereplő vételrár ľészletek a bé,ľ'lpÍi' diinąk.'

- megfelelő ĺĺsszegíi részletek lesznek. Ez lenne az első ilyęn j'ęľęgll d.öĺté.q...Ą:ĺłrasik,:rés?&': l
hogy vizsgríljak, felvilágosítjĺĺk a béľlőt mindenľől, arról is, hogy innentől ktiztis költség
ťlzetési kötelezettsége van stb.' tehát mindennek tudataban van, Az onkoľÍ'Ťüány#atoÍipg.d-ig.'
hátany nem érheti, meľt jelrzźioeqt jegyezĺĺe be. a lakllsra.'Ąmerylyibe.p a bérĺő nem. Íaet,
akkor az Önkorm źny zat ezt behajtja.

Vłirtis Tamás
Nem attól taľtanak, hogy a béľlő nem fizet,inkább attól, hogy nem a bérlő fog fizetni de facto.
Megadja aszőt Gondos Juditképviselőnek. . .:' .. .;l.: .' ;

Gondos Judit
Kihangsúlyozná,hogy nem az ellen va4, hogy önkoľmźnyzati lakást {rtékesít'ęnek, ezt telies
méľtékben támogatja. Ugyanakkor egy ilyen kirívó esetben, ą4iko1 egy ré;szle|flzetés.nél a
bérleti díj a ńszlet, akkor több mint 200 éves a rész|etťlzetési futamidő. Csak azt szeretné,
hogy ilyen esetekben jobban, alaposabban mögé kellene nézĺi, nehogy úgy jaľjqn'egy. ilyen
bé"rlő, m|nt' ahog.y .ą4 'elhangzott;,'hogy. v,ďaki .táltal a4 utc!4a kęr.Ĺil..:Szociális'hetyze.té'.!'ől l

adódóan, Íöbt mint !00 éves ľés7totfizetéssp|;eą'nem'reális. . l ] . :. l

''.. :

.Viiľ'(isTałnĺíq ' i''l ] r; ::

Megadja'a'szóÍJakpbff'Tam'as.kśpvi'qelőĺ.lek., . '| | ..|.:'
I 'r . :....;.,-

J,at<ąp.fyTąmás. . , :' ': :.'' . . : : ]' .''.',..'' '' :

Ugy látja" az új rendelettel és az tlj fe|tételekkel történő lakísvĺásáľlĺásokkal kapcsolatban
sziikséges egy egyeztetést tartaniuk az eIőterjesztések új, bővített adattar1a1rmfuó|.Ls. a.,tłtblfuą.!,.,:
frissítépérpl' aÍrri gli'g.é yan:íéye. 'Pćlđíuł. s'Ęlv..esęn męgtqdné: hpw .ą,bęrlp':hi{ĺ'ly 'évjg .fizetné.
ę11a|iz'onyos fuatat(szletfizetépsel. Egy,bizonyosidőszak.ftilé ne.nszívesęn..m^ enne. '':

'.: . .i

Vörtis Tamás
t2

A napirend 2.15. pontját előteľjesztóje yisspa'ľ.pp'ta.
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'?

Napiľend 2.t9. lp.ontja:.'Javaslät : a BudapesÍ'VIII. kerĺi|et, Ká'lváŕia
szhin alatti 'lakás pá|yázaton kívtití' '.ĺoĺ.cgĺ. Iĺikáscsóľéjére és
kĺiltĺnbiizet tisszegének elengedésére :

Etrőterjesztő: Bozsik Is'tvún Péter - vagyongazdólkodási igazgató

'. .;,Vłi1tis Tamás
A napirend vitáját ĺnegnyitja. Megadja.a szót"Komassy Ákos képviselőnek

.a

Komássy Ákos
Udvözölni akartą.hogy..ą2 'i|y. zĺĺfl,t tĺľsadalmi hélyzetelłet.rendező ĺnĺnosegĺ lákáscseŕéke.
is sorkerĺil,üímogatni fogia; . . .l:.:i :. ' '-,'':'... .;1.. : ..:'- . .. -. l 

'.

Vörös Tamás '

Tovabbi kérdés, hozzásző|ás hiĺĺnyában a vitát |ezÁqa. Szavazásra bocsátja az a|ábbi
hatźlr ozati javas latot:

,

A Vaľosgłlzdálkoďísi és Pénziigyi Bĺzottság.tigy dönt,

1.)hozzájaru|aBudapest:VIII..keľiileĘ'Kál^váľiatéľ'ffizámd|atti,lszobás,
felkomfortos komfortfokozafu, |9,60. #. alĘterületiĺ ĺffibé;lőy"i
fęnnálló bérleti jogviszony ktĺzcis megegyezéssel töľténő *"g''tĺ.'t"te.@[iaejiĺleg a
Budapest VIII. keľület, Dobozi u.--száma|aai; 1 + fel szo'uai.tomfořos
komfortfokozatű, 40,73 m2 alapteffilak'ás megtekintett ál1apotäban töľténő
bérbeadásáhozhatátozatlan időľe, azza| a feltétellel, hog11 a leadasra ker.ilő bérleményét
rendeltetésszerii á||apotban..źúadja, és a cserelakás, lĺĺkhatóvá tételéÝel kapcsolaios
műszaki helyreáI|ítźls saját költségen a kijelĺilt bérlő feladatą melyet meglĺllaiodĺĺsbankötďesvállalni.. 

]' .:]: : .; 
.

Feletős: Józsefuaľosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazda|kodáŚiĘazg 'atgaHatánđti:.2017: júIius llo. . . 

]. '-. : . ..''.'' . '. *,'T.i_]

':l_

2.) az Emben Eľőfonĺíś Biżottšĺág:.67/2o17. (v;08.) száĺlirĺ hatĺárożAtÄÍÍí/ľ 1,)'pontjában
foslďtiavaslat|ry':'..'-ľ.vetelével,1!trosgazru!k"9TiésPépáigyiBĺ'"tí"ágfu
tt r'rruÁ'vull.Er€tĺręryizetęľo tęKlnTenel : a Ket1äI(as toľgatÍu'€ftéłdđilönbözet -avisszaadandó és a běrbe adandó lalaźsokfoigalmi érték ktłIanbazeiénelc.so %h kitevő'-
2.595.000,- Ft összegú fizetési ktitelezettségét teljes méľtékben elengeli.

., . . ;,. :: I j,:::i r.i:; .: :: :... ,.-.. ,..:.r, ,., i _,. :it.:,.: :.. .. ,,

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodrási Kö7pontZii..vagyoĺigtzdiĺlkodráśi ig xżgatői,., . '.. : .

Határldő:zll7.július 10. :

3.) Zrt.-t a hatnozÍit 1;). .|ontjá sźeiiĺti;

a.) 
.|<tit9l9zi f,tt,hogy.az !').pgntbair megiĹlölt.ĺ'dkráśi,biľtolłbtjýételét ktĺvető.Iegfelje.bb'90'lapon 

belül'áżáltaĺa jeleŃg haszhźIhi,Buaeiĺéľtvlĺí..kerti1Ę Kĺ{tvatiaĺer
sGszÁma!attilakĺástingóságaiiólkiiiľÍtve,iiresenadjalě:-,..!.-.'_.,',-.:--.--
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Felelós;Józsęfu łáľost'G.ązd.ĺl.ł"<p-dasi.ĘQzpop1Zrt.y
Hatríľidő : . ł -Ęydaľs! VIII.. k.ertilet, Dobozi

követő 90. nap

V'öľtis Tamás :':''' : .,.:

M9gáILapítja, hogy a.Bizotfság 11 igen szouazatta|, ęgyhangulag..elf,ggadta ąą'aLábbi

579!2|0,L7..(VII.tr0J..sa.Yárasgazdálkodásĺ,és;PćB;r.ĺiryĺ Biz.b.ttqághatárpłątą. | 1 '

(1l igen,0 nem,0 taľtózkodásszavqT.attal) '. i'.'.. : ''

A Városgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy :;.'.!

1.) hozzájźľlul a Budapest VIII. kerület, Kál^vĺĺria térlltř szźm a'Iatĺi,' 1 szob.ás,
felkomfortos komfortfokozatí, |9'60 fił ahpteriiletrí lakásraft béľlővel
fennállóbérleti jogviszonyközös.W:91-egyęZéqselttirtén'ő''44
Budapest VIII. keľÍilet, Dobo^zi u.lll* szám alatti. 1 + fel szobás, komfoľtos
komfortfokpzat,ú, . 49,73 m2 alapte.qtil- laká$ ĺne'gtekintett .ĺíl!.'ąpotá,ba4 ' 

tört'enő
béľbęađísźůloz hątźtgozątl?ĺ időľe, uzaI.a.feltétel'lęl, hqgy.e lęądĺĺsra'kę'ľĹilő. bérlę.pényét
ľendeltetésszeľű állapgtban źńadja, és a cseľelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos
miĺszaki helyreállítĺĺs saját költségen a kijelĺĺlt bérlő feladata, melyet rnegállapodásban
kÓteles vállalni.

Fele |ő q : Jó zsefu' aľo s i Gaz dálko dási Kö zp o nt Zrt. v agy oÍIgĄ "zdálko dási . i gazga!őj a
Hatĺáľidő: 2017 .július 10.

2.) az Emberi Erőforras Bizottság 6712017. (V.08') słĺmú hatźtrozatźnak 1.) pontjában
foglalt javas-.lat n.g.y4e.müeyéte1éľe1, ąYwosgaĄĄlkodĺíśj..és Pénz.iĺgyi 'Biuottqág'ffi}
. rendkívtĺlí e|ethe|yzstéré tekintettel_ a két takás foľgalmĺ eLrcknĺon,-b,öz'ętr,_f,
Wadandó és a bérbe adandó lalrasokforgalmi érték lailanbazeténlek 50 %,-át kit-epő _

' 2.59.'5.00'01.F't.QsgpegiĘťĺzetĘsi.töte!e7ettŚęgét!eljesmé'g{é[<!eĺplgpgedi.. '. . '

Fęlelős:. Jóasęfuárrcsi G' ą7dálkodási Kĺizpo nt Zĺt. vagyongazdĺáIko da5i ig.ązga!Ója:
Hatłíridő:2Q17..j'ulius.l0. ., ' | ]. '... :

3.) felkéri a Józsefułárosi Gazdálkodĺísi. Köąpont Zrt.-t. a hatnozat 1.) pontja szerinti
megĺíllapo{i!51és'béľtefi.s'z'9g$djq.rnpgkĺitéséĺę.,..'.....

dálkodrási íęazgatĺ;a 
.

Haüáľidő:20l?..auguszfus31. ] ' ' ' . '':'..:.' ł

'.. i:..' .: li .,] ,tl ::,.i'

4.) kötelezi
lesfeliebb 90'napon.
łG

ĺ hogy u I.) pontban mcgieltĺlt lakas. biľtokbavételéÍ követő
azĺÄtaaielenleg.hasznĺílt,;B.udapestlvul;.:ł<erĺilęt'KáIvĺáńatéľ'

alatti lakast ińgóságaitól kiiirítve, tiresen adja.lę.

HaŁáľidő: ą Ęudąpest I/{I{. ke'ľ-iileJ, E.obozi.
kĺivető 90. nap , '
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Napĺrend 2.20. pontja: Javaslat a kĺalakítandó Addĺktológiai Gondozó részére a
3 6090 ĺ 0 l N 43 hľsz..ú ůizlethelyiség megvás árllásär a
Előterjesztő: Bozsik István Péter iag/ongązdátkodási igazgató

Vörtis Tamás
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőtJakabt Tamrás képviselőnek'

Jakabfy Tamás
El a gyanúpeľrel, hogy ez a helyiség nem biztos' hogy megéľi a 7 milliót.

Vłirtĺs Tamás
Megadja aszőt dr. Mészar Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészáľ Eľika
Mint ahogy azt Jakabfy Tamas képviselő is fudją a Képviselő-testiilet dönt<itt arrő|,hogy az
Addiktológiát kialakítja ebben az épĹiletben. A tervezési folyamat már majdnem a ve[énez
kcĺzeledik, a szakorvosokkal folyamatos az egyeztetés. Ahhoz, hogy mindenki 

",é,m*uelfogadhatóan keľüljĺin kialakításta ez a helyiség, szfüség van a helyiség megvásarlasráľa.

Vöľiis Tamás
A napiľend Yitáját|ezáĺja. Szavazásrabocsátja az a|ábbihatfuozati javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájaru|1fJl*|/I arunyűtulajdonát képezo, azingat|an-nyílvántaľtásban a
36090ĺ0lN43 he|ytajzi számon nyilvántartoff, teľmészetben a Budapest vlil. keľĺĺlet,
IlIés u. 36. ÍiĺIdszinti, 16 m2. alapterülehĺ műhely megvésźr|ůźŕroz, a foľga1mi
éľtékbecslésben meghatźnozott 7.000.000,. F't vételaľon' A7. Ađdiktotógiď Goňdozó
kialakítĺĺsa célj ából.

Felelő s : Jó zsefu áľo s i Gazdálkodrási Ktĺzpo nt Zrt. v agy ongazdrálkodĺási igazgatőj a
Hatźndő: 20|7 .július 1 0.

2.) felkéľi a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodrĺsi Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti vételi
ajźn|at megktildésére és az adásvétęIi szeruődés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkod.ísi igazgatőja
Hatáľidő: 20|7.július 30.

Vłiľiis Tamás
Megállapítją hogy a BizottsĘ 9 igen sz,avazattal' 1 nem és 1 tartózkodás mellett e|fogadtaaz
a|ábbihatátrozatot..

580ĺ2017. (uI.10.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzüryi BÍzottság határozata
(9 ĺgen' 1 nem, 1tartőzkodáts szavazattal)

A Vaľosgazdálkođísi és Pénziigyi Bizottság úgy dön! hogy
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1.) hozzajarul IlI ararlý tulajdonát képezó, az ingat|aĺl-nyilv:ĺntartásban a
36090101N43 helyrajzi nyilvantaľtott természetben a Budapest vlil. kerület,
Iltés u. 3ó. fiildszintĺ, |6 m' alapteľĹĺletű miihely megviísĺírlásához, a forgalmi
értékbecslésben meghatáĺozott 7.000.000,. Ft vételĺĺľoÍLr az Addiktológiai Gondozó
kialakítása céljából.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdátkodlási igazgatőja
Hataridő: 201'7 .július 10.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodrási Kĺizpont Zrt.-t ahatérozat 1.) pontja szerinti vételi
ajánlat megkĺĺldésére és az adásvételi szeruőđés megkötésére.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hataridő: 20|7 .július 30.

3. Egyéb előteľjesztések
(ír ás b e l i el őt erj e s z t é s)

Vtirłis Tamás
Külön taľgyalásľa nem érkezett javaslat, így akét napiľendi pont egyiittes vitáját megnyitja,
majd,|ezĄa.SzavazásľabocsátjaazaLábbihatfu ozati javaslatokat:

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat a Fővárosĺ Katasztrĺífavédelmi lgazgatólsággal ktitendő
adományo zási szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Dabasi Anita - Városvezetési Ug1losztĺźIy vezetője

A Viĺrosgazdálkodĺísi és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. a Budapest Józsefiliáľosi onkoľmźnyzat a Fővlírosi Katasnrőfavédelmi Igazgatőság
Ktizép-pesti Katasztőfavédelmi Kirendeltség VIII. kęrĹileti Hivaĺásoś
Ttĺzoltopaĺancsnokság Budapest VIII. kerület,Dolrogfiźz. u 3. szím alatti objektumábana
parancsnoki' paľancsnok-helyettesi iľodfü festése és laminált padlóval való el[átása,
valamint irodai bútorok beszerzése éľdekében adomĺĺnyozísi szerződést kĺit a Fővłĺrosi
Kataszhófavédelmi Igazgatősággď, amelynek keretében a Főviíľosi Katasztrófavédelmi
Igazgatősźą részére 1.300.000,- Ft (működési 400,0 e Ft, felhalmozási 900,0 e Ft)
ö s szegiĺ tÁno gatást nyuj t.

Felelős : polgiĺrmester
Hatĺĺľidő: 2017 .július 10.

2. felkéri a polgárľnestert a hatźnozat 1. pontja szeľinti szeruődés a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatłíridő: 20|7 .jrilius 24.
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t. 
1Budagest Józse,fváŕosiirĺjłt<ĺqnaĺyąąéésÉĺElmbeĺ,báŁáŁ.AtppítÝáÍly'kaztittlZ0l7: jĺinuäŕi;
10. napjrán 5 fr' szenvedélýeteg.tészérě.b-ěnt1aMsóś.feľóhbĺyĺbĺaó'łtĺ"u tárgyában kötött
szolgáltatrĺsi szerződést azi tilőterjesztésl:',triii sizáĺĺitĺ.'i.łne['kík1otęi szerínti- tąľtalommal
rnóđosítja.

bentlakásos férőhelv

Felelős: polgármester
. Hátáildői 201 7. július'10; ... l

:,.:.-I
2. fe|kén a polgárnrestert a hatłĺľozatl. pontja szerinti śzerződésmódositáŚ aláírásźlta.

).: ,

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: zll7.július 17. :..' ' ' ]|

Vłiľłis Tamás
Megállapítja, hogy aBizottság 10 igen szavazatĘal, I tartőzkodás mellett elfogadta az a|ábbi
hatánozatot! ' ' ) .. :

Igazgatő s ágga l kti tend ő

.r,-,.'.': :.'-:

Napĺľend 3.1. pontja: Javaslat a Fővárosĺ Katasztľófavédelmĺ
adományo zńsi szerződés megkiĺtéséľe
Előterjesztő: dr: Dabasi Anita - Vdrosvezetési Ügłosztály vezetője

58ĺ.ĺ2017 . (WI. 10.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺiryi BŁotts áig határ'ozata
(10 Ígen,0 nem, 1 tartózkodá5 szavazattď)
(ľemati.lrgi bla,kkbaniöi lżsżal,aě*laĐi].'|1..l.. ]'].....i;.. 

',..]' :.il:. 
j 

.

A: Varosgazdálkođísi és Pénztigyi. Bizottság úgy dönt hogy

1.. u' Budapest .Józsefuáĺośĺ ontorrn áhyzat.a.',Főváťoiii : Katasitrófávéđelrl.i.''#;ató,u*,
,..KtizéP-pęst,i. ..KatxŁ'tľó.&vtĺdo.hhi i''ii ,KiřéňäěltśéE.ť.:i;rĺ,v[ĺ[|..;,:lL|ęffi|ę6;.:l,..1x61i1ai5'6!.l.
i, ĺ;Tĺĺzoltópář,idlilcsrtokságlB!łlappstV'tr'Ili..keľiĺtet' Ďblog!iáil,;..tť3..:siáÍri,alattĺotjr{głiŁn'átdo,u i
.' .paľanosiid.kii'' paľaľrośtĺbtĺhďyercsí' iľodá'ki.festéśe.:ěs ilđtĺiĺłĺätti'Éađlłĺvď"lý+lď'.eĺ.látĺsa '.
. valämíht. iťodai..tĺútoĺötc iboszewése.€rdo1téijen-.ĺĺdÖińáńyöżási'.szeĺzłidés1;ę6iĺął;'p5.y6165i:.;

.i 
,..I(ätdšżľófaýédelĺni .Igäzgätó.sjĺ.ggżrl;..aňĺet'tsl6,|ę keľetebtlh rĹijpőÝáťdśi;Kaiaszfiófaryéđbtrmř.
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582ĺ2017, (ł|''' illr0.) s".y:ł"?Wzz.9áIlĺodásl.és:té.n. zĺĺ.ryi B"ir.oft.sáE:ĺratározata.
'(0 igep1o"ne'p ,..1..g11.162ęodás sizavn7attäry . I

1.

. (Te mat i'lréiúlą łr]rhqn ffi r t é ąL g szay. ązłźs. )
A Vaľosgazd:álkodĺási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt hogy

Felelős: polgĺíľmesteľ : '

Hatráridő: zoll.július 10. : ' i'.:'

2. felkéľi a polgĺíľmesteľt a hatźnozat 1. pontja szerinti szerződésmődosítás a|áírésára.
:

Felelős: polgármester
Hatrĺrídő: 2017.július l7.

V'öľtis Tamás
Az előterjesztések elfoeľtak. leneti1s van kérdések feltételére.

1 ...'. .:'. . .''li-i -. ,l'łil;'..i .. '.; 
',,. 

': .:. :i;. .'.'.: .. ..'l..i :']''.:

i .i:.

VtirtisTamás ' ':],; ' .''l : .'''...;'.. -.''' .':' ''

E'sira.ľľP sąęlet.ĺęqi felhívni.a' Közto1.flilet+felügyęte''.tłręk ,és.,a ľéĺ.kpląsj'Re{rdęs.z.ęt&ek.,is ,'
egyrittęse4.'a figyplnéJ, hogy:a Palotagegľe'dbe.nfolyó fi'lgf.oľgąusqłĺsg'{iitt;e'o íĺiä',iiĺ'ol.
:''-.'ľj!iry|yj€k94atá'.1ľ.u mp'głé..tęÍ 9zĺ1|o'kołotł.an..'1,l"ąő.'í#9,'i.kłoTott"l."oo'ĺnä'ř,4a"
a -łś€ľiiłęt] el.pÍé.ben 

ľ.ęgłik.łęg.łl.ą.gy'=qbb'sząb'pslł,ětJ''9.p łľl''tłsól#.'ok'mjl.a"ul.'ĺo.ú,'-.pĺä'ś.ru J'
azéĺt,a'lako5spgot,éľzé|.e,ĺyo. q'éĺ.lntiłłi-éł,'oÍt':'zéilo,Ĺę.zĺĺľĺso'k..'.Ę.n]$*ię@éä*e*Ĺ 

ęgyTęE,*T#Lązt,
hqg.'/'i,.Í!ĺié'k,9z'tassĺi.k. a kéľeŁnę'z'.,őb ilLetv'.E a foľsaŕáš't'$ éĹ".*lq"ś,.I'-T{é.;'.'=ęđ;äg,';iäffi.í.ń;-ü"ő;
a Budapest ,Kö.1!Í.4,:Ą| uTľg*Y'."'.""ĺ ĺ". ľgau'łniei..Ĺp*ĺ te'ľv.$ aá':ai4ou*épo"ä''Jilřłř'.íí.i'
;s ennek pdiĺrýl 

'való. 9!cl-,*u az ne *"'.titj.ĺ'' .u" 4i,n"l'ĺ'uu.ie.ilňřtj l
..'fut.äľHŁffit"ľ*;tr*T'ibŤiiffi #"É'i*T'ä"ľ.fi ĺ';ťü'ľ.ľtr'ľĘfi..ł.
ľlľľ-"'*ľ';3 joęo.san fesatil.t hoz1źn||as''anak f'ęloldĺfu.ít. 

.eu. e4.l<ĺ'vĺĺ=;ađúéd:'{é4"t
'o-nö,kď *? h,ry-fje^t9'ł.tassák.a fldfoľ.gat.ĺséľt felelős szeméM iłgy ;oÍ""nt"{.'hogy a
łltnĺÍoľgatas renaiee'.ĺ..&jffi szsłtélľ'ekĺ.,Q''izto'agfu'i.ę4bu..''^'u.k b.sdp' [ąq.osi!gi.s-7g1péý.,'91.<--t'ä.ĺ'111 .

liktaj;śkoztatźst nyujthaürak az ott lakók.nak iďsy * anä]'ĺaaao t'á"řéií.akrmpolĘímÍĺk.tipruręszete|en az ott rajlő eseményekrőI' 
2s 

az t! é'pségĺikért a pręýás.9latt;ęgý'É.'bkéatti'i"ŕ;.fęlelősek, de nem hatósági szenrélyek. Tehát ok nem:korĺátoihatř'ák.'áĺäłiłnä'ĺľ"záś.batł,okrĺr
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az éúha|adó forgalmat akén az off|lakókat abban, hogy lakóingatlaĺijaikat"".tetśzésfü ćs''
belátasuk szęrint haszniźijál<, hanem .csák .a Budapest Közut äItźń' j.óvlĺhagyott
forgalomtechnikai terv bétaľtasát,éśl tźúékoúatźsát..tehetik.tneg ä.{ákossag.il'a*yaaą. annak 

.

betntatásáért sem felelősek egyébként, csak a tájékoztztásért. Ezen kívtil pedig szeretrém
megkémi őket' hogy legyenek tisztźtban, az ott lakók azot bźr lehet, hogy a filmmiĺvészet
nagy rajongói, de ďapvetően nem befektetői eĺrnek a produkciónak. Tehát ők veĺidégek ,ezeb.ai
terĹileten, és az'ott lakóknak.az,iĺg'atlanjait tlgy,korlźt<ĺzzák'hcigy .azért ők fizetéM;.és péhrl
kapnak érte. Tehát ez nem egy ]tarsadďmi fel.adat, hanem ez egy foľprofi! tevékenyseg'
bĺáľmennyire is tlímo$átja ádott ésetben égy ĺíllań apľodukciót vagy nem' karyét:z váń€..
beime vagy'nem:..Allipvďően-ez nem aż.ott,'lat(ólł felelőśŚége;eiffi. aż.éllhĺeżýa|őhg;zzÁáłLást
én sżeretném, hogyhä gylákoľolĺĺfü a.jövőben, 'és: arĺa szerétĺiéin rkéini.a Közteitilet.
felügyeletet, hogy ezekben a napokban' amikoľ a Vas vtca.azt hiszem'.Ięzźiásra keriil..az
elkövetkezeńdő időszakban, és eddig.is voltak egyébként, ha jól emlékšzem;'off a"Múzeum
utca köľnyékén|ezźiások, meg tal'anmég máshol is, fokozottaľi'tegyenek jeleněs el|enőnzzék
a rendnek a fenntaľtĺását, mert Józsefu'aľos nagyon öriĺl, hogy fitmet forgaürak a területén, de
ez csak olyan módon és méľtékben korlätozhatj a az ott élők:nyugalmát; ämi aľiínyos, és ez
nem egy Íilmstudió alapvetően, hanem egý vfuos,]ahol:eřńbeľek élńěk..-Ugyhogy szeretnénk,
hogyha mind a tisztelt Hivatď, rirind a köztertilet ľendjééľt felelős hatósági szew ennek
megfelelően jźrna el az elkövetkezendő napokban, és fokozott jelenléĺel lenne]a helýen és
fenntaľtaná a ľendét,].adott esetben segítve a biĺonságí szemé|ýet: pohtoś ismereteinek.
fe|úyzasztását, annak éľdekében, hogy milyen jogok és kĺitelezettségek illetik meg őket egy
közteľĹileten.

Jakabfu Tamás
A sajtóban állandóaĺr jelennek meg hírek és találgatasok aľÍól, hogy a 3-as metľó felújítása
kapcsan az. egyes .állomások ,azok milyen módon. lesmek v?w nem lesznek
akadál'ymentesítvě.l Eĺ.. aa szeretriém kérni, hogy foľduljunk hivatalosan a Fővrírosi
onkormlínyzathoz, és. ltéľdezzfü meg, hogy a KálÝin tér, .Coľviń negyed, .Ktinikák,
Nagyvárađ tér és }.Tépligét,' těháť a VIII.] .lcerüĺetet. éiintő 3.as .ńetľő:állomlíśtlknál az
akadáI1mentésítésse|'ľiiiaheýzetamostänitervékrye1int .'. 

..'',.'' 
''

Viĺriis Tamás
Réndben, írásban akkór tajékoztatjuk Képviselő urat'

Úgy gondolom, mindenkit örĺjmmel tölt el, .hogy az e|mtilt idős.zakban. nágyon.sok fát
telepítettek a keriiletĺinkben. Kérdésem a kö,vetkező. Ezeknek a fratal, telepÍtett flíknak a
gonđo7,źsa, magyaľul mondva a locsoliísa kinek afe|adata? Ugyanis én minden nap azorczy
t& felé jarok, és az orczy tlt 45. szźtmíhaz e|ótt 5 db 2 métęrnél magasabb, nagyon ď,oĺý.oľĺ .
borókafenyőt.ĺiltették é|.. .^żőta'azok.egyet.leńě!ý csąpt'izet]neĺľi.káptlak;.bső szińje neÍn is
volt. A. frk kö'ziit;egy- mĺír.teljesen. kiszíiadt,.kettő a kiszfiadlís'határĺĺn v'ą tętto'Pég 

'

valahogy vegetal. Ha.azĺéľn.kap azoĺrĺat segítséget; nlĺd.az.ötnagyéľtékti.fa.kĺfog.szárałtni.
Nägy tisztelettel kéĺdezeÍll hogy nii a tbencĺóí kinek a.friladaĄmertna$ýon sżoindifu.ĺenne; '

haaz az ot szép fa kiszĺrałlna. '-i , .:..r-t::,: .. ::.l;l,i'. i-:.."..-:;,. ' :j

Vöriis Tamás
Két kéŕést fogalmazrék igy rheý..ezzel:.összhangbanl.iiĄf. e&ik dzi,.hogy írláŚban ĺíjékożtassuk
Hélisz wat anól, hoď nĺeĘik fa kiĺiek a feladatĄ.tchőú.azt feń.täitffi'és'dntözli. A'ÍháŚík



pedig az, hogy fiiggqtlenül attól, hogy az adott.ffü kihez Íartoznak' am1|yen gygqsan cs.ak

lehet, locsoliuk ĺ.rleg, és tegyiink meg rnindent ąnnak érdękében,'hogy a kerĺilet tęĺĹiletén lévő
báľmiféle zöldfelÍilet ąZ.ebbenaborz-asńólkąnikulában se pus{.pfonel. :...

ł(omĺĺssv Ákos .] -. : ]. . : ': 
' '- ' , 

]

En egy .reĘdkíY.iit etikátłan, hatąlmi vagy;többségi agre5s7i(nak 'tar'tom, ezt. mźLÍ kgľá!Ęp is
említettenr, amikoľ az On a\áírásźxąI kijĺivő meghívón szereplő 4apirend szeĺint elő.,t'e,rjesztett
javaslatot mindeĺfele. kommentar nétkiil' , a többs-e.g 

'kikéri 
.,és L'ęs7avggz4 qsąk' .Ez.

te-nĺlészetęsen szívfü joga, fudom, hogy;a jogszabĺályok.e4biztpsl.tjĺĺk,.d'ę.tisztele ttef .kéľe-m,'.'
hogy legalább arľa vegyé]< a'faĺadságot, hogy.nę.csak a.nemletezó.FlDESZ.frakcióval' hanpm
a köztestulettel, illetve a Bizottsźryga| vag\r a Képviselő-testtilettel is ossaĺk meg' anrikor e.gy

előteľjesztépt .n,ern tartanak Łíĺnogatĺĺsra. mlltonak abból' a napiľeq(i javas|atból, amit
egyébként az on.a.Iźtírźsávat ktildtek ki. Mostćppeg a'Dłáĺnptékanąk a két béĺleményének a.
megvásríľlása volt az, anĺ:ŕrt ilyen kom4entar nélkiil kikédek'ésIeszĄua{ak' Dę aląpvető'en ęzt .

a gyakoľlatot, ezt egy.srĺlyos eltévelyedésnek tartom.' Megtisztelnek, hogyha.''rnegosztjtfü
veltink azt, arrit egyľnás kĺztmár biztos megb-eszéltek.

l

Viiľiis Tamás
Azthiszęm, itt keveredik két fogalom. Az egyik azelőterjesztés'és a.napirend iisvęállítasának
a joga, ami ugye az elnöknek a fe|ađata. A másik pedig a dĺjntésnęk a joga, ami pedig a
tisztelt Bizottságnak a fę|adata. Nagyon súlyos tévedés lenne szerintem a mindenkori elnök
vagy esetleg az eln<ĺköt helyettesítő alęlnöktől, ha ezt a két funkciót összekeverné, és úgy
gondolná, hogy a napirend összeállítasa, az egyben azt is jelenti, hogy az adott napirendľől
hogyan dönt a testület. Egyébként, hogyha megfigyelte' nagyon sok olyan napirendi pontunk
volt a mrikban is és lesz is még, aqripek a tźrgyalását természotęsen az elnök szeretné
napiĺendĺe ťi?đ, de e4nek azértva|amłlyen pľo..kontra foŁ$ájábąr-.l'nrgg kell vďósu|4ia. Tęhát
csak azokat az e|őteĄe5ztésete!' ąpl'iben qo4dju$.csak tąľtózkodas1nyomuntł pokat plduk
elő1e a nąpirend örsszeáI|ítasáná|, vagy amiľe csak neĺĘnęI, ezt'így''nęru leheJ,elđĺjnteni. Az
iinmagában nęĺn jęlent semĺr.rifele pĺedesztinacióÍ, hqgy vąlaaľri.ly.en napiľe.ndi pon'{'a ĘizoüsĘ
ę1é keriĺl. Gondoljon arra, a képviselő.testtil,eti ĺiléqeg ig.hány oly'an.e|itprjes4és v'an, arnit
adott esetben Polgármester úr terjeszt elő 

' 
az,ltán vďamilyen módon vźitoztatźsra keľül, vagy

visszavonasta' vagy adott esetben nem szavazzz meg a Testiilęt. Tehát az-ert. aĄ.ggndolg1n', .

hogy ez önmagában nem jelent semmit, vagyj csąĘ fřilveszi a'4api1endrę.';.és.mé5"..az.
előteľjesztőję. Ezze| kapcsolatban én azt hiszem, hogy...) az ellonzéket éľľré a legnagyobb
háĺľźny, hogyha csak azokat az előterjesztéseket venné fel a tĺĺbbségből kikeľĹilő, napiľendet
összeállító elnök, amelyekľől úgy gondolją hogy majd a többség arra igennel fog.sz,?v1.i,
Męrte'zzeLuO.\,mĘtelleazékiképvisetőjogaitcsoľbítaná j '' :. ''.

.:.
'

QsziÉ)va
ilá.Ćp'rvin mozikĺĺnry1i|évęlkapcsolątban szer.ętném ésaęvételemęt tgv.ą.b,bĺBni. A Corvin ,

mgz' tľ'ąLęľ l$pa fel'e. ęő. rgqąe'g ą lpk.p",ssąg,:bgkeig.j.í. a:sz,elľ1.ŕ.,'!h.e.Ł.'u.'9"$ielĘeJy.e.zę!.t 
'tiĺőalkalrn'atosŚa$okat egyes áilaurpolgĺárok..;'sörözőnek és' ..kocsĺnáĺak hxmáljak,. -a

sörĺisdo.bozoJ<at s7élppbáljpt, S7eľintem e.7'.ą ktiĺfüldön élő embeľęt lakik itt j{rnąk, és

ugyanúgy amagyaÍ áĺlampolgĺłrnak sem... Rossz fenyt vet a kertile.tre. , : ;
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azér[ az| gondololn' hogy van egy ilyen k<izĺisségi, nem tudom, felelĺĺsség is. .l-cháĺ 
a

vendégláťóipaľi egységeknek szeľintem alapvetoen azért érdeke, lrogy ne legyen koszos a
kömyezetük. Tehát azt hiszern, hogy azért segít' ha más nem, bejelentés formájában
segíthetnék az onkormtnyzatot, vagy adotĹ esetben täjékozLathatnĺák a vendégeiket, hogy ne
viselkedjenelc így' Ez egy zárőjeles megie gyzés volt, de teľmészetesen a Kiiáerillet-felüfyel et
felé a kéľés tqvábbĺtva van, és fokozottabban oda fognak figyelni a köĺeri.iletĺ szemetelésre.

il,l :,

9onđos JuđiÍ. 
........

En igazaből Elni'k 'riŕ észrevéte|éhez szeretnék csatlakoari kicsi kiegészítéssel, hogy ez a
fiImforgatásos problémá nemcsak a Pďotanegyedet érinti. Én is szeréhém aztkémi, hogy
eznk a fiImfoľgatások helyszíni |ezźnásai fokozott ellenőľzés alá vonódjanak, kiilöntĺsen az
egylrźľĺw utcłákban. Nem is olyan rég, a kĺĺzelmúltban a Magdolna utcában volt forgatás, és
most megint az van. A múltkor is az történt, hogy a Magdolna utcát, nemcsak a parkolót
zártakIe, az egy dolog, az rendben van, hanem magát azutcát is több óľáĺa lezáĺtźl<. ASztiz
utcába v'íszont kizaĺćiag a Magdolna utcaból lehet bejutni. Azt viszont eÍre a több óráľa
elfelejtették, hogy a Szí\z utca ,,behajtani tilos'' táblát feloldjĺík a Baross utcaból, ez elég nagy
problémát okozott. Jelenleg is forgatás miatt lezáĺák a parkolókat, és ezt szeretném egy
fokozott ellenőľzés ďá vonni. Hogyha előfordul, hogy a Magdolna utcát teljes méľtékben
IerĄák' akkor abban a pillanatban a Baľoss utca felől a Sziĺz utca tiltótábláját pedig oldják
fel.

Pálovĺcs László
Csak egy felmondattal szeretnék reagálni a Komassy képviselő ur által elmondottakra.
Szamtďanszor töľténik olyan ellenzéki gombnyomás, ami után azhangzik el: ,,csak jelezni
szeľettem volna' hogy nemme| savaznx,',. 

.

Viiľös Tamás
Igen, ez nekiink is feltiĺnt mĺár, de hát ea. nem tiltja semmifele renđelęt meg szabáIy, hogy
miket teszĺrek houÁ. Napiľendjeink elfogytak. Szeretném tÁjékoztani a tisztelt BizottságoĹ
hogy a VPB következő iilése julius 19ćrr, 13 órakoľ lesz, és remélhętőleg ez|ęsz az utolsó,
a,ni az igaryatÄsi sáinetig megrendezésre keľiil, úgyhogy kéľem önöket a minél.nagyobb
létszámban tłirténő megielenésre annak éľdekébeą hogy a Bizottság munk{ia zavartalan
Iegyen. Meg szereürém köszĺĺnni a mai kemény munkájukat és a bizottsági ülést 14 óra 30
perckor (ezÁrom.

K. m. f,

V"*TI
Vłiľtis Tamás

Bizotľság atelnöke
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Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfe|el, és a Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi
B izoltság 20 | 7 . j úli u s l O-ei ülésén e|hangzoĹtakat h itel esen tanúsítj a.

ul,^ ÝA^"l,-
Bodnar Gabľiella

Szervezési és Képviselői lroda

A j egy zőkonyvet té.szítette :

C,ďWúlłuha
Derĺkné LoriĺczMźtrta
Szervezési és Képviselői lroda tigyintézőjep\
Pálka Dóra
Szervezési és Képviselői Iroda Ĺĺgyintézoje

A iegyzőkiinw mellgkleŕe:

- l.'sz. mellék|et l az 569/2017. (WI.I0.) sz. VPB hatdroząt melléklete

-2. sz. melléklet ĺ név szerinti szavazási lista
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l. sz. melléklet
ąz 569/20I7. (TII.I0.) sz.

,. i. . , ..

tevÜ'rľnnűrcÔuÉsl MceÁl-rłpooÁs - - 
'' .,.' .. ]

, ' r.t r' .::. a.

'...,'..,

(a továbbiakban: Megállapodás);arne|y |étrejötta. '' .. . ,' .

Józsefoáľosi Gażdá|.kodásiKiĺzpontZr't.,. ; ] ..: - :'' i.,.l :.' l i-: .(továbbiakbań: JGK Zrt.} cégjegyzékzám: 01-10-048457, székhe|y: 1082 Budapest Baross u. 63.67.,
képvise|i: Mező János parkotási Ęazgató,

bankszám|aszám: K&H Bank zrt. (1o4o3387{oo2885s-ooo0oooo, adósľáľn:.2 529,f499-2;42

I
{valaminta : i ..

Nemzetĺ Mobi|fizet'ési Záłtkörűen M űk6dő, Részvénytá rsaság
(továbbiakban: NM Zń.); székhe\y: Lo27 Budapest, Kapás utca 6-12.;

.'.céđéeýżét<szám:01.10€47569;.adószámi.złt5L667.247|;,
képvise|í: Veres Mihá|y, vezérigazgató,

t:
..:

továbbá a

Budapest Főváros V|l|..kerĹitet,Józsefuárosi onkormányzat
(továbbiakban: onkormányzat) székhety: 1082 Budapest Baross u. 63-67. aáószám: ls 73s7L5-24z
törzsszárn: 735715, bankżám|aszám: 1o4o3387.ooo2857o{ooo0ooo, statis:ztikailszáĺł::i J'5735715-

841 1-321-01 képvise|i: D r. Kocsis Máté, po|gá rmester

(továbbiakban együttesen Fe|ek) között atu|írott hetyen és időben az a|ábbiak szerint.

A Megá|lapodás keľetében megvatósu| a Tisztvisetőtetep fizető övezetbe bevont területén a
zónakrádo'kr,ótva|ĺítájékoztatáshatékonyságánaknövetése,javítása. . '. ': ); :. ., l''

,.,,.-_:._l-.*^, ....
A pilot renasiär}äi |iäbcsolałoś fejlesżtéstáęýĺeszk<ĺżéi aż Nľv| Zrt. tulajdonát képézik.

1 , . ': .

2.Azegyĺittműködéstartatma j. : ; ''-



2.L. 
^ 

Fe|ek kinyi|vánítják azon szándékukat, hogy pi|ot projekt

cétjaik megva|ósításá nak szotgá|atába n, .a kölcso nös érdekeken

|étrehozásával kapcsolatos kozos

a|apu|ó partnerség elvei mentén
' ''. :együttmiíktidnek.

2.2. 
^ 

NM zrt. nyi|atkozit hogy a Nemzeti' Mobĺ|fĺzetési Rendszer zónakódjaĺ ismertetésének

hatékonyságát növelő, javító tájékoztatórendszer, i||etve tájékoztató megoldások kivite|ezéséve|

fe|merü|ő va|amennyi kiiltséget.ma8a:vise|i: -. l l i':. . .,i' j

2.3. A mego|dások és a rendszer üzemeltetéśét;aJGK,zrt. végzi.. .

-.. ' " r' i

:

3. Érte|mező'rende|kezések : '' '

Tájékoztató táblák: a meglevő tájékoztatási rendszerbe il|eszthető, a mobĺlfizetést elősegítő
jelzésrendszer. 

,:1,

Burko|ati jelek a mobilfizetés használatát e|ősegítő.tÍt, vagy,járdaburkalątrą festett je|zések.

Matricák a mobilfizetés haszná|atát e|ősegítő - elsősorban közvi|ágítási - osz|opokon e|he|yezett
tájékoztató eszközök.

Gaľanciális ĺdő: A rendszer átadás-átvété|étő|.számított 12 hónap.

Rendeltétésszerű ĺizemeltetés: Annak biztosítása, hogya rendszer az e|őírt funkciiit el|áss.a.

A pi|ot pľojekt működésén1k e||enőľzését e|látó szeľvezeu JGK zrt.

4. Megállapodás hatá|ya

4.1. A Megállapodás a Felek aláĺrásáva| |ép hatá|yba. A Megá!|apodást Felek a rendszer gáranciátis

időtärtamárá.'112.hónap} kötik. A garancłá|is,időtal.tam.]kézdeté ä rendszer átał'ás/áwéte|ének
l; i .:-napJa. :

:!

4.Z,iArnennýiben:.Fe|ek al je|en Megátlapodást.ęgyľnástó| elter-ő.ld.ópqntban írják a|á)' úgy a

Megät|apodás hatá|ybą.|épésénet< napÍa a későbbi.atiáírás-'dá.tunrához:igazodik. 
:

-:.. : ,.':.':,,, '..-,.... .,.,.. .',..:,:'].-. ....r ".....
4.3. Fe|ek kije|entit hogy a garancĺális ĺdőtartam alatt a prdekt NM zrt. által biztosffi$P!r'ęi{.el.
üzemben tartása az NM Zrt. fetadata

.. ,t.,i i .,.. :, .,

5. ANMzrLvá|ĺa|ásaĺ .'.' ...' ''l;'.'':1. . ''. '. -. ']' '. '''....''',. '.ł.. ,'. .':':,'' , .,, -'

'NM.zrt.azatábbiakatv.á|la!jaaparkotásĺrendszerśzq|gáttätásánakjavÍtásaérdekében:

o A tervezett je|zőJáblákat és burko|ati jeleket is tartalmazó Forga|omtechnikai terv e|készítése

és a forgalorntechnikai kezelő á|ta!i jóváhagyatásä.

o A jóváhagyott tervben szerep|ő j e|zőtáb|ák és burko|ati jelek |étesÍtése.

o|dat2ĺ5



. A JGK Zrt. á|tal megjelĺĺ|t helyszíneken matricák e|he|yeęse (|egfeljebb so du.) . .

o Kiitetezettséget vál|a|t a rendszer tartozékainak meghibásodása ésetEľeiá]gżiĺancĺáiiś..ĺdon
be|üli javításra, i||etve szíikség szerint azok cserejére, ha a męłiiuĺsiioĺĺ ďĺń:áĺi ľliua
okozta és a meghibásodás normá|iizemszerű haszná|at mel|ett keletkezett.

6. A JGK Zrt. bĺztosítia a matricák e|hetyezéséhez szükéges engedé|yeket.

7. Az ó-nkormányzat a proielc megva|ósu|ásához szĺikséges - hat.áskiĺréu*p.rg,o:táń.*u*.,o*.
bÍztosítja, kĺilöniisen a keze|ésében tevő út- és iérĺáľ'etĺiletekeĺr ą tĺ*dti.lętek eJh-e|yezése
tekintetében.

8. Fe|eketterhe|őköte|ezettségek 
, 
.' . '

8.1 Vatamennyi Fé| a Megá|tapodás te|jesítése érdekében közv'et|eniil tartja . t"p.,olatot
egymássa|, kölcsĆinösen és haladéktatanul egymás tudomására hozzák azon inforrnációkat,
!ényeket kĺirü|ményeket ame|yek a szerződésszerű te|jesítést akadátyozzák.

8.2 Továbbá Fetek minden tő|ĺik elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a szerződésszeríí
te|jesítést, eĺjá rá st a kadá|yozó körĺi |m é nyek miha ma ra bb ethá rításra ke rü tjenék.

8.3 Fe|eknek a megá|tapodásban rögzített időtartamban úgy ket| etjárniut hogv az a következő
' ala pelveknek megfeleljen :

i.i.,i ,.,, ,- ' '_,t, -,,:.:.

Fe|elnęk jóhis.zęq1$gn, a másĺk jogíĘ.és éĺdekeire va!ó tekintette! 'kett elíá11iuk.. 
.

'i

lKěr'ü|niük 
'ke|t .ĺninden o|yan 

.magatartást;.amě|y.ä 
'mábik..Eé|. jogcis:ér,dekeit.s'é'rti,l.vägy

. -r. . . . l. I ,^, .-,

sértheti, ígý kütöłriisen azokatä ĺÍiägataĺtásokat,arłreiýekkärtotożhatnak. . :

Köte|esek a.Fgl,,e$-ęgym{'gg| ł<özöln.i;1jn!än 
.o'' t11.én tény'l, adáls.'I: os'ffi iaľo1mációą.amg|y

arra uta|, hogy a másĺk fé| jogos érdekeit, vagy jogait sére|em éri, vagy érhetĺ.
'1 : --: . ' jr'l-,. j ,.i.,, . . - ...:. ... r:........,

Abbán az esetben, ha áz egyiĺ( ré|nek oiyán iňformáció jut a tudomására, ame|y a másik fć|
'ĺiz|eti..titkát képezi, akkor; azt' köteleš az.aĺra vgn-atkozłí'ĺendelkezéqek;szerłnt keze]rĺi iés

,a)

b)

d)

megőrizni.

,: ,: ..

9, . :F.e|e.tő'sségi. |ĺö q.Q..tg

ĺ'0. Kapesotattartót témafe|elôsök

JGK zrt. részérő|z

fe|róható

!-

oü'á|b./ 5.'1



Mező János
Cím: 1o82 Budapest, Baross u' 63-67.

,,fp!e,f9u.1362q2Q6'1.P09 :. . . -
E-mail: mezo.ianos@ isk.hu.--

NM zrt. részérő|z

Sipos Lász|ó
Cim: to27 Budapest, Kapás utca 6-12.

'te|efôh:+3630966525o. " " .'].
. r-m aiľ. śipos : iá szlób.he.m zi:tiĺ aui niatas.nü . í.. .']

B u da pest 
.Fővá 

ros V| t l. ke rĹi let Józsefvá rosi onkormá n yzat r észérő|:

Dr. Kocsis Máté
Cíľn: 1o82 Budapest Baross u.63.67.
Telgfgn:.........r.......:.............r.........:....i.; .

E.mail:.............

Amennyiben a kapcso|attartók szeméftiben, iiletve e|érhetoiéeeibeň väitózäs äll be, a F,élék 5

(ot} munkanapon belü| kote|esek írásban is értesíteni egymást az új kapcso|attartó személyérő|

és e|érhetőségeirő|.

11. Titoktartási köte|ezettség
. :ir. ...r;. ': r,.

11.1. A Fe|ek mindegyike szavato|ja és kártérítési fe|e|ősséget válla| azért, hogy az együttműködés

során bármi|yen móilon tudomásära va.Äł az.äitä|a. bev<irĺt .a|vállälKözójá; .közréműkiiŕlője

' '.tudomásáralĺutott, itlęWe 'birtokába..kďüi|tiĺinf'oľĺĺlápiĺĺkat'.biza|masąą.'ke.4e|i;łFzo|ĺ8tl?;ĺnśski Fé|

e|őzetes és kifeję7ett.ĺriásbę|i't94.ájír$li'é,ľ'é.,|ľ1i.'l.if{'Ęi!v5n'.''ľ,ętľí'.b.,?11'ilę'Ti?'.dľiŕ.:Ł.illetve nem

köz|i i||etéktelen szemé||ye| (szemétyekkel), azokat nem hozza nyilvánosságra,,válamint csak és
. 

kizárő|agä ielÉn ĺuegälhpodĺsbän ľoäIalták moevalośÍtása éŕaetébeii'lrasiń,iĺlja'tel.
,.:.,.. r .::: r -. i ,:

. !Ą ,A Fe|ek a titottartiís! etőirĺłsokat 'rpqnĘgvál|a1iikr1 nĘvg 
is 

elĺ1el$ĺk és.b9tarya!i'|k' 
. i.

;' '1j[i3. ; A' Fe|ek. 'tudotnásu|l - veszik, . .hogy a titoktartłási kotelęzettséB, 
' 
li|!e-t.vę ąłnék ĺ..megsértése

következményei őket ĺdőbe|i korlátozás nétkü| terhe|ik. . '. . ;. .

Ll.4. A Felek titoktartási kĺite|qzettsége nem terjed kiazon információkra, ame|yek/amelyeket:

e a jelen Megá|tapodásban vá|tatt titoktartási kóte|ezettségek megsżĺegése.nétkii| ĺnäľ

o .hatósá& bíróság vagy más, arra jogosu|t szerv fe|hívására, az a|ka|mazandó jogszabályi

rende|kezések a|apján az adott Fé| köte|es átadni.

o|da| 4'ĺ 5



12. Egyéb rendelkezések

LL.L. 
^ 

Megá||apodás va|amely rendetkezésének érvényte|ensége, vagy érvényte|enné vá|ása a

Megá|tapodás tĺibbi részét nem érinti, kivéve, ha Fe|ek az érvényteleh rende|kezés nétkü| a

Megát|apodást nem kótótték votna meg. Az érvényte|en, vagy érvénytelenné váIó rende|kezést a

Fe|ek szerződéses akaratához |eginkább igazodó rendélkezésse| kell he|yettesíteni.

L2.2. A Felek közĺitt a Megá|lapodás te|jesÍtése kapcsán nem tiirténik pénzmozgás.

t2.3. AMegá|tapodás csak a Fe|ela kóztis megegyezésévet, írásban módosítható.

L2.4. Fe|ek megá||apodnat hogy a Megá||apodásban nem szabá|yozott, de azza| összefÍiggő

kérdésekben a Polgári Törvényktinyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó
jogsza bá|yok rendelkezéseit tekintik irányadónak

12.5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott háromo|da|ú megá|tapodás atapján je|en

Megá||apodás a|áírásának időpontját mege|őzően kłiz<ittük a megie|ö|t cél megva|ósítása

érdekében, je|en Megá||apodás tartalmi e|emeit reałizáló együttműködés jött |étre, amelynek

keretében a jelen Megá|lapodásban fog|a|t vá|la|ásaik teljesítése érdekében a szükséges

intézkedéseket már megtették.

Felek je|en Megá|lapodással kapcso|atosan felmerült Vitás kérdéseiket elsőd|egesen békés úton

rendezik, amennyiben ei nem vezet eredményre, úgy kikötik a szerződéskiités helye szerint e|járni

bíróság illetékességét.

A Megá||apodást a Fetek e|o|vasták, annak tarta|mát érte|meztét elfogadták és a|áÍriásra

fe|jogosított ké pvise|őjii k titjá n jóvá hagyó|ag írtá k a |á.

Budapest, 2O!7 .,,.................",,..." Budapest, 2OL7.,,.................",,..."

Dr. Pesti |vett ĺgazg3tósági elnök
Józsefvárosĺ Gazdá|kodási Központ

Zártkiiriíen Mĺĺködő Résaĺénytársaság

Veres Mihály
. vezérigazgató

N emzeti Mo bilfi zetés:i Zártkörrien
M ĺÍködő Részvénytá rsäság

Dr' Koĺsis Máté
] po|gárméster

Budapest Főváros Vtll; kerĺi|et
JĺĎzsefuárosĺ ön kormányzat
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2. sz. melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2017.jú|ius 10. 1 3:01
Típusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
EgyszerĺÍ

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

,|1 í00.00
0 0.00

73.33
0.00Tartózkodik 0 0.00 0.00Szavazott íí í00.00 73.33

Nem szavazott 0 0.00Távo| 4 26.67
osszesen 15 í00.00

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz György
Jakabý Tamás
Komássy Ákos
ýajor,Zo|tán
OsziEva
Pálovics Lász|ó
Vórös Tamás
Dudás |stvánné
Kocsis Attila
Pintér Atti|a
Soós György

Voks
Igęn
:lgen
lgęn
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eľedménye

|dĄe: 2017.jú|ius 10. 13:01
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: í. blokk

Eredménve Voks: Szaýo/o ossz7o
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 11 í00.00
Nem szavazott 0 0.00

T,ávo| 4 26.67
Osszesen í5 í00.00

11 100.00
0 0.00
0 0.00

73.33
0.00
0.o0

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Major Zo|tán
ŐsziÉva
Pálovĺcs Lász|ó
Voros Tamás
Dudás Istvánné
Kocsis Attila
Pintér Atti|a
Soós György

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

.Igen

!gen
lgen

Távłrl
TáÝol
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye .. 1

|dĄe: 2afi .jÚlĺus 10. 13:05
Típusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
EgyszeriÍ

Tárgya:;tPjpiriind..ĺ.3. ;iońtjá:i JáÚäś|ät"AdilíiiĺcńÍés NäĺýřÍiđgĺeńäóżiiśére.

73,33
o.od,

Nem szavazott

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|ĺsz György
Jakabfy Tamás
Kornássy Ákos
tlalor.ZoJtán
OsziEva
Pá|ovics László
Vortis Tarnás
Dt'ldás lstvánné
Kocsis Attila
PintérAttila
Soós:Gyoľgy

Voks
ĺg9n
lgén
Igęn
lgen
lgen
lgen
I(iéil
igen
!g-9n

!gen
lgąn

TáVó|
ĺ.áväĺ
TävŕoI
tavöl

Frakció

-

Távol 4 . 
26.67osszesen í5 ] ]''. í00.00



Szavazás eredménye : .. . .:: . ; j: -'..''
|deje: 2017' jú|ius 10. í3:09 '' ., i.

Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend í.4. pon$a; Javĺs|ąt gép.jármí.etľlB!y.e-.-ąęi tö!ę|ełę-tség megvá|tási dijának
eIengedésére

Eredménve Voks: Szavo/o ösSżYo i

lgen
Nem
Tartózkodik

9 81.82
0 0.00

60.00
0.00

2 18.18 . 13_33
Szavazirtt 11 í00:00.-. 73.33'
Nem szavazott 0 . 0.00
Távo| 4 . ".' 26.67

Név
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gyo.rgy
Komássy Akos
ýajor.Zoltán
OsziEva
Pálovics László
Voros Tamás
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Dudás |stvánné
Kocsis Attila
Pintér Atti|a
Soós György

Voks
tgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgęn
'|9ęr't
.lgęn
l0ęn
Tqľ
Tart

Táv'p!
T,,é.u,9t

r,éypl
Távol

Frakció



s.zavazäs eredménye

ldeje:2017. jú|ius 10. 13:í1
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerú

Eľedménve Voks: Szav% össz%
11 í00.00 73.33
0 0.00' 0.00

Nem szavazott 0
Iéuo| 4 26.67osszesen í5 í00.00

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfo Tamás
Komássy Ákos
Major.Zoltán
OsziEva
Pá|ovios Lász|ó
Vör<is Tamás
Dudás lstvánné
KocsisAttila
Fintéľ Attila
Soós György

lgen
Nem

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
.lgen
lgen
lgen

'!(pn

, lgen

'lgÉn
,lihn
T.áÝoI

TäVpl
Tä;lo!
TáV'ol

Frakció



Szavazás eredménye
|deje: 2017.július 10. í3: í2
Típusa: Nyí|t : ]

t1atározat Eĺfogadva
Egyszerä

].ár'gľ1: Napirend 2.3. pontja: Javas|at a Bud'apest Vl||. kerü|et, Karácsony Sándor
!i1e9' ti1lopányzati tu|aid-onú, nem takás celjĺ.a 

==ólgáiá ń"iyi"og 
"íuiiś="ř"'"tbérbeadására

lsen ffiNem 0 0.00. o:oólooo ó.óó

Nemszavazott o 
- 

n.nn

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
|l!Ąor.Zo|tán
OsziEva
Pálovics Lászĺó
VÓrös Tamás
Dudás |stvánné
KoesisAttila
Pintér Atti|a
Soós GyÓrgy

Voks
lgen
lgen
tgen
lgen
fg.en
tgen
Igeľ
lgen
lgp.h

l0ęn

'!gśfiTáVolr' i
Táv.öl
Távol

Frakció

-

:



Szavazás"eredménye

ldeje:2017. jú|ius 10. 13:15
Típusa: Nyí|t
Hátározat ElfogädÝa
Egyszerű

T.árđýa''Nápi,ľen'ĺl '2.4; pôhgaiuavaslat-'ďBudaůeštVl|ti liefłiteĘ.JóŻsefłrtł5gsí..s,żáfii älátti üresi
önkormán.yzati tu|ajdonrú, nem lakás céljára szotgá|ó:tiélyiŚěo üéř.bbä'dášárĚř,VönätkoŹłĺpálýażat"
eredményének megál|apítására

Eredménve Voks: Szávo/o 
. 'ossz%.] 

'

lgen 11 100.00' 73.33'
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0'00,j '' "'.'o.o.0.;:.. ,. '- 

.'. ...

9Faväżott íĺ í00.0o'.'' ' 73.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 . 26.67

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
MĄoĺ.Zo|tán
OSziEva
Pá|ovics Lász|ó
Vörös Tęmás
Dudás ĺstvánné
Kocsis Attila
FintérAltila
Soós Gyórgy

Voks
lgen
ilgen
.lgén

lgen
l$ěn
tgéń
lotń
;lgěn

10dń
.Isién

.!Öe::
Távöl
TáÝöi
ľ.ävöt
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye l'.'.':.l ;' il ': j: ] .'.' 
'

ldeje: 2017. jú|!us í0. í3:32
Típusa: Nyí|t
Határozat E|utasítva . .:.-

Egyszerű

Tárgy3;1Nąpirend:?ł7.:pon.Íją:.A8u.dapesÍ V-.{!!; kpriiIet;.Leonardo.dą.Vi.nci;.q'.líí'. fszt..Z.száĺ-l'.a|a$i, '

36277{plĄIą$elyĘ{.számucĺi!ęrem€|i{ęgeÍ|i1ésę . . .j.:].':- .-. '|, 1.| ' ..],'l;:..' ..]:]: .-

, . .: 
.

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 4 36.36', 26.67
Nem 7 63.64 46.66
Tartózkodik00.00.0.00
Szavązo'tt íí 100.00;'. 73.33, ,.

Nemszavazott 0 ! ^ -0-00, 
'-

Távo| 4 26.ói.

Név
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Komá,qsy 4ę65
oszĺEva
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz György
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Voros Tamás
Dudás |stvánné
Kocsĺs Attila
Pintér.Attila
Soós György

Voks
lgen
lgęn
lgęn
lgęn
Nęm
l{eJTt
N.ęnl
Nęlrt
Nern
N"ĺĺ
l)l,e.m

Táyill
Táyęll
T.áVpl
T-áy*ol

Frakció



Szavazás

ldeje: 2017. jú|ius t0. ĺ3:33
Típusa: Nyí|t
Határozat Elutasítva
Egyszerű

i::.;Ł.ł:i.ł .l.,: .i ]'

,: I ' .,1,,; t. t

;.
.. _.. ,ł

TáVo| 4 .]..- 2667
Osszesen

Név
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Komá,"sy 4195
OsziEva
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyrirgyi lda Anna
Hé|isz György
Major Zo|tán
Páloyics László
Vorls Tamás
Dudás |stvánné
Kocsis Attila
FintérAttiiä
Soós György

Vokś
lgen
'lgen
lgen
lgen
Nem
Néĺn
Něn
Nöm
Né-m
Néiĺĺ
Ńěń

ľä'ü".bi'
f'.gvőlr
ľ'äÝôl
ľé'łaľ

Frakció

-



Szavazás eredménye ĺ;,':

|deje: 2017.. jú|ius í0. í3:35
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tá rgya.: N3piľe ąd ?".s p9Jtją.A.B u fu. sJ'
határozatlan időre szó|ó bér|eti jogga| terl

3 27.27. 20.00.,.ĺ 9.09'''' 8:67,,,

sl'ayázqtt íí í00.00ĺ".: '' 
] 73:33j'.

Neń szavazott 0 'i: 
,. .0]00...

Távoi 4 ... 2ô.67

Ne.m
Tar,tózkodik

Név
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz Gy<irgy
Major Zo|tán
Pálovics Lász|ó
Vóros Témás
Borsos Gábor
Jakabíy Tamás
Komá.ssy Ákgs
OsziEva
Dudás |sfuánné
Kocsis Attila
Pintér Attíia
Soós György

Voks
lgen
lgen
logn
lgen
lgen

'lgęn
.lgę.-n
N"ę''..4

,ľ..|ęrn

"Nsľl
"T€rt:

rgy_el
T.4-yĺ'9ľ

r,ęyęl
TÉvgl

Frakció

27.27

10



i

Szavazäs eredménye
|deje: 2017.jútius í0. 1 3:47
TĘgsa: Nyílt
Határozat E|fogadva
Egysżerű

ľĺ1ova. !1!iřóna..2jĺ o. pöńtja : ĺläväłať ä ; gii"dapest V||l. ;kerĺi tdt,. Is;á1 ala]ti lakás e|idegenítéséve| kapcso|atoś vct"lái ä".iJä}šŕdöntés a|apján

FĽdmépye Voksj. Szav7a .. .össz%lgen ffiNem 3 27,27 zo.óo

Név
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gyorgy
Major Zo|tán
Pá|ovics Lász|ô
Vórös Tamás
Jakąb.fo Tamás
Komá-ssy Ákos
OsziEva
B.orsosGábor
Dudás.Istvánné
Ko_GsisrAttila
Pintér Rtti|a
Soós Gyĺĺľgy

Voks
lgen
iőén
l(jén
ĺgen
'i$en
,lgen

'lđ"ęn

Né.rh
Ńem
Neĺi,i
ter,ľ

Távili
Távbí
T.áýoi
TávoI

Frakció

11



Szavazás er,edľnénye

|deje:.2017. jú|ius 10. 13:56
Típusa: Nyílt
Hatářozat E|fogadva
Egyszerĺĺ

Eredménve Voks: Szav7" Osszo/"

,-"':i I'i :'.: ;- i t'i :-:

7
1

lgen
Nem

63.64
9.09

46.66
6.67

T.ávo| 4 . 
26,,67osszesen í5. 100.00

Név
Gondos Judit
Guzs Gyuĺa
Gytrgyi lda Anna
Hé|isz György
Major Zoĺtán
Pá|ovics Lász|ó
Vĺirós Tamás
Jakabfy Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
OsziEva
Dudás |stvánné
Kocsis Attila
Pin'térAftila
So.ós.Gyciŕgy

Voks
lgęn
lgen
lgęn
lgęn
Igęn

lgęn
.lgęn
|!ęLlp
Tęrt.
.Täfu
Tar''t:

Tgý,el

T-ávpt
Tá-v.''pt

TÉv.p|.

Frakció

T2



Szavazás eredménye
ldeje: 20í7. jú|ius ío. í3:59
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tá r$ýai.lťa1i iteń d ;2. íżi i
j óvá ľĺ ä$ýäšą' ľ. gi 

i', 65'$,.i

! ..1...-:':! rt

Voks
Igén
'lgen

lgen
lgen
l$en
'IgęĘ
l|gěn

r(jěh
Täŕf:
.Tärt:

Tárt'
Tä\,Cil
TäÝ'dj
TĚvol
TěÝóĺ

Frakció

:

-

lgen 8 mNem o o oo í.| nr|

Név
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz Gyqrgy
Komássy Akos
Major Zoltán
Pá|ovics Lász|ó
Vöros Tamás
Borsos Gábor
J-a.kabJy Tamás
OsziEva
Dudás Is.tvánné
Kocsis Attĺ|a
P.ntér Atti|a
Soós György

t3



..t
ł

Szavazás eredménye

ldeje:2017. júlĺus ĺ0. 14:04
Típusa: Nyí|t
l.|atározat E|utasítva
Egyszerű

lgen
Nem

0
11

0.00 0.00
73.33

Ve|ís
Nem
Nem
Nem
Nem
!!|'ę'.m

Ne"..rn

N,p'.-ĺn

Nęm
Nęm
ł,leľn
lĺem

Tiĺv.ol
Téy'pl
TávpI
TávoI

Frakció

t4

Íog|a|t 2I4 arányú tulajdonjog szerzéséhez

Eledménve Voks: Szavo/" ,... . 
.öś.szol"

Nem szavazott 0 0.00
Tŕvo| 4 .l; '26.67osszesen ĺ5 í00.00

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
t!Ąor.Zo|tán
OsziEva
Pá|ovics Lász|ó
Vör'ôs Tämás
Dudás letvánné
Ksesis Attila
Pintér Atti|a
Soós György

Nem szavazott



Szavazás eredménye

ldeje: 20í7. júlĺus 10: ĺ4:ĺ4
Típusa: Nyílt
Határozat E|fogadva
EgyszeriÍ

Tárgya: Napirénd:i,..{9j Íi'oh"tiä: iiä'łäsĺät"aBudaÉěst.vt.t|; ĺieŕĺileti;ĺ<áIr',áriä.
a|atti lakás pályázaton.kívü|i minőségi |akáscseréj.éŕě€š,c'foübä|iłii..ě1té|ł
elengedésére

''.'
Eredménve Voks: Szav%: ossz7o
lgen
Nem

11 100.00 73.33

Nem szavazott 0 '. : 0.00
Távo| 4 26.67
osszesen 15 ĺ00.00

i-',:iil:;.

0.o00.00'

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi Ida Anna
Hé|isz Gy<irgy
Jakabfo Tamás
Komássy Akos
MĄor.Zo|tán
OsziEva
Pálovics László
VĺjrÓs Tarnás
Dudás |sfuánné
l(ocsis Attila
PintérAtti|a
Soós Gyĺirgy

Voks
lgefr
l(ien
lgen
lgen
l$ełl
'l0én
tgén

!đěn
,lÖ,ęń

'l$en

.|tié.n
Tá\lol
TáÝöĺ
Tävó|
Távol

Frakció

l5



Szavazás eredľnénye

|deje: 2017.jú|ius í0. 14:1 5
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerú

Fredménve Voks: Szav% ossz%lgen 9 81.82 s9.99,Nem 1 9.09" 6.67Tartozkoqik ,1 9.q9 
,Sząvazott ĺĺ ĺoo.0o-^]. 

__TgFí
Nem szavazott o '-.--.'l-',Fo.oo:,

TáVo| 4 ' .26.67
osszesen í5 ĺoooo

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz Gyorgy
Major Zoltán
lsziÉva
Pálovics Ľászĺó
Voros Tamás
Komássy Ákos
Jakabfy Tamás
Dudás Istv.ánné
k)esis Attila
PintérAtti|a
Soós György

Voks
,lgen
lgen
lgen

tgęn
!gen
,łgPn
.!sęn
.!'9ęr'

'lgęnNęłn
T'ąřt

T:íýpl
T.ąý"ql,

T'ęyp1
Táypl

Frakció

76



Szavazás eľedménye

ldeje: 2017. július 10. 14:í6
Típusa: Nyílt
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: 3. blokk

Eredménve Voks: SzavTo osszf/o
lgen
Nem

10 90.91
0 0.00

66.q6
0.00TartóŻkodik í 9.09 6.67Szaváżott 11 í00.00 .'7a-33

Nem szavazott 0 0.00
Tśvo| 4 2B.67osszesen 15 í00.00

Név
Borsos Gábor
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyĺ |da Anna
Hélĺsz György
Jakabfy Tamás
MĄo;ĺ.Zo|tán
OsziEva
Pálovics Lász|ó
Voros Tarnás
Kornássy Ákos
Dudás Istvánné
Kocsis Attila
Pintérntti|a
Soós György

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tań.

TávoI
Távol
TávoI
TávoI

Frakció

17


