
Budapest Főváros VIII. kerület Jĺízsefvárosi onk ormányzat
Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

KészĹilt:

JEGYZOKONYV

A Városgazd,á|kodátsi és Pénzĺigyĺ Bizottság 2017. jútius 19-én (szerda)
13.00 óľai kezdettel a Józsefvarosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében megtartott 4. rendkíviili üléséről

Levezető elnłik:

Jelenlévő bizottsági tagok:

Dudás lstván Józsefiré

Komássy Zsolt Ákos
Gondos Judit
Guzs Gyula
Jakabfu Tamás
Pintér Attila
Gycirgyi Ida Anna
Hélisz György
Major Zo|tán
Pálovics Lász|ő
osziÉva
Borsos Gábor

Soós Gyĺirgy
Vörtis Tamás
Kocsis Attila

Távolmaradását bej elentette :

Jelenlévő meghívottak: dľ. Mészár E,ľika - aljegłző, dľ. BaIIa Katalĺn - Jeg,lzői Kabinet
vezetője, dľ. Dabasi Anita . Városvezetési Ügyosztály vezetője, Tóth.Fábián Melinda -
Tisztségviselőt lroda vezetője, Páľĺs Gyuláné - gazdasági vezető, dľ. Hencz Adľienn -
GazdáIkodási Üg,łosztály vezetője, dr. Balisani Ciro - Gazdálkodĺźsi ÜgłosztóIy vezető-
helyettese, Feľnezelyĺ Gergely városfejlesztési referens, dľ. Bojsza Krĺsztina
Humánszolgáltatási Üg,łosztály vezetője, Bodnár Gabľiella - Szervezési és Képviselői lrodą
vezetője, Baľdovits Gábor _ Kozigazgaĺási Iroda vezetője, dľ. KaszanyĹKollár Zsuzsanna
- Családtámogatási lroda vezetője, dr. Juharos Rĺóbert - tąnácsadó, dľ. Dobos BálÍnt -
tanácsadó, Kovács Baľbaľa _ Józsefvĺiros KÖzosségeiéľt NonproJit Zrt. igazgatósĺźgi elnöke,
Bozsĺk István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt. vaglongazdtźIkodĺźsi
tgazgatója, Mach József _ Úi relekt téri Piac és Termelőt Piacok vezeűj{Jakab Andľea .
Józsefvárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt. irodavezetője, GyimĺĎthy Ba|ázs - Józsefvárosi
GazdáIkodĺźsi Központ Zrt. irodavezetője, Dľ. Iloľváth Oľsolya - Józsefvórosi Gazdĺźlkodási
Központ Zrt. irodavezetője, F'orgács János _ Rév? Zrt. képviseletében, Péteľffy Máľton -
Rév8 Zrt. képviseletében, Dr. Takács Áaĺm _ Esz-Ker Ęft. képviseletében



Dudás István Józsefné
Köszönti a megjelenteket a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. évi 4. rendkívĺili
tilésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 1 1 fővel hattrozatképes. Ismeľtęti a meghívó szerinti
napirendi javaslatot az a|źbbi változásokkal: a 2.3-as napirendi pontot az előterjesńo
visszavonta, a 3.6-os napirendi pont csere előterjesztésként, helyszíni kiosztással érkezett'
Amerľryiben szükségesnek tartjak, biztosítani fog olvasási szünetet. A 3.7-es, 4.5-ös. 4.l1-es
napirendi pontokat az elótetjesztő visszavonta. Szavazásta bocsátja az a|ábbi napirendi
javaslatot:

Napirend

1. Kiĺzbeszeľzések
(ír ásb eli előterj e szté s)

1. Javaslat ,,Térfigyelő kamerarendszer kiépítése'' tárgyil kozbeszeruési eljárás
megindítására
Előterj e szt ő : B aj us z Fer enc - Közterület-felugyel eti U g,,o s ztály vezetőj e

2. Beszerzések
(írásbel i e ĺ ő terj e s zt é s)

1. Javaslat a ,,Térfigyelő kamerák tápellátás helyreállítása'' tźtrgyu, kozbeszerzési
éÍtékhatárt e l nem ér ó b ę szer zé s i e lj áľás ere dményének me gál l apitás źlr a
Előterjesztő,. Bajusz Ferenc - Kozterüĺet-felüg,leleti Üg,,osztály vezetője

2. Javaslat ,,Jőzsefváĺos Smart City Stratégiájának kidolgozása,, tźrgyíl, kozbeszerzési
érté|ďlaárt el nem ér o b e szerué s i e lj rĺrás eredményének me gál1 apításáĺ a
Előterjesztő: dr. Ballą Katalin - Jegłzői Kabinet vezetője

3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr' Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(ír ásb eli előterj eszté s)

1. Javaslat a Corvin Sétĺĺny pľojekt keretszerződés közös megegyezéssel történő
IezálrásárőI szóló megállapodas módosítására

2. Javaslat közteriilet-hasznźiati kéľelmek e|bir á|ásár a
3. Tulajdonosí hozzájaru|ás a Gyermekbarát váľos projekt VIII. keľĹileti

megvalósítźsźlhoz
4. Tulajdonosí hozzźljźlrulás a Budapest VIII. kerĹilet, Tolnai Lajos utca 28-30. számu

ingatLanr a kapub ehaj t ő klépítéséhez
5' Tulajdonosihozzájźrulás a Budapest VIII. keriilet, Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca

terelősziget és gyalogos áíĺezetés építéséhez
6. Javaslat a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kapcsolatos dĺĺntés

meghozata|źra
7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, fugó utca 3. számű' ingatlannal kapcsolatos döntések

meghozata|áta



4. J őzsefv álľosi Gazd áIko dásĺ Kőzp ont Zrt.
(írdsbeli eĺőterj esztés)

1. Javaslat a, Uj Teleki téľi Piac Il2 je|ti iizlethelyiségének albérletbe adásźthoz va|o
b érb eadó i ho zzáj źrulásr a
Előterjesztő: Ä4ach JózseJ - Úi l'"l,l,t téri Piac és Termelői Piacokvezetőie

2. MAJNA-SPED Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5. szám
alatti üres, tĺnkormányzati tulajdonú, nem lakás céljara szo|gá|ő helyiség béľbeadása
vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vągyongąZdálkodási igazgató

3. sÁnrozl JóZSEFNÉ egyéni váL|a|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
keľĹilet, orczy tlt 29. szám aIaÍti iires, cĺnkormányzatí tulajdonú, nem lakás céIjára
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdáĺkodási igazgató

4. HANKO ĺozsppNÉ egyéni vźl|a|koző bérbevételi kérelme a35I44/I/N2Ohtsz.-ll,
Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca 2la. szám a|atti ĺiĺes, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

5. Javaslat együttmfüĺidési megállapodás megkötésére a ,,Rögtĺjn Jövök'' projektben
történő újbóli részvételľől
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vagyongazdáĺkodasi igazgató

6. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
p á|y ázaÍi elj árás keretében tĺjľténő béľbeadására
Előteľjesztő.. Bozsik Istvdn Péter - vagyongazdálkodási igazgató

7. A Budapest VIII. kerĹilet, Népszínház u. 57. szám a|atti üľes, önkormányzati
tulaj donú, nem lakás cé|j ár a szo|géiő helyi s é g bérbeadásá ru érkezett két kéľelem ügye
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vągyongazdáIkodási igazgató

8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 5. szźlmalatti, ftjldszinti gépkocsi
tĺĺľoló elidegenítésére
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag)/on4azdálkodási igazgató

9.JavaslataBudapestVIII.kertilet,Lokomotívutca|ĽésBudapestVIil.
kerület,SalgótarjániutcaJEszáma|attilakásokelidegenítésével
kapcso lato s eladási aj źn|at j őv áhagy ásár a eseti döntés al apj án
Előterjesztő: Bozsik István Péteľ - vag,,ongazdálkodási igazgató

10. Turay lda Színhźn Kĺizhasznú Nonpľofit Kft. bérlő és a THEATRUM SziĺIhazí
Ügynökség Kft. kĺizĺis kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvariatér 6. és 14. szĺím
alatti önkoľmźnyzati tulajdonú, nem lakas célú heIyiségek tekintetében
Előterjesztő: Bozstk Istvdn Péter - vaglongazdálkodĺźsi igazgató

ll.Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 26.,28,' 30. szźm a|atti tires,
ĺinkormányzati tulajdonú telekingatlanok nyilvlínos pá|yázatoĺ tĺjrténő együttes
bérbeadására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodĺźsi igazgató

|2. Javas|at a MoNTIR-COOP Kft. ajanlatának f,rgyelembevételével a Budapest VIII.
keľület, Tolnai Lajos utca 38. szám a|atti telekľe fennálló kötbéľtartozźs renđezésére
vonatkozóan
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azdĺźlkodĺźsi igazgató

13. Javaslat a Budapest VIII. kerütet, Festetics György u.9. szám a|attta|á|ható telekhez
kapcsolódó kötbérfi zetési kötelezettség halaszt ás jőv źhagyására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag1longazdálkodĺisi igazgató



5. Egyéb előterjesztések
(ír ás b eli el őterj e s zté s)

1. Javaslat fenvmásoló berendezések bérleti és karbantartási szerződésének felmondásaľa
Előĺerjeszĺő: dr. Balla Kaĺalin - Jegłzői Kabinet vezetćíje

6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ds b e l i e l ő terj e s zté s)

1.JavasIataBudapestVIII.kerület,Szentkiľályiu.ĽszźmaIattiingat1arľa
vonatkozó elővásarlási j ogró1 való lemondásľa
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdáĺkodási Üglosztály vezetője

2.JavasĺataBudapestVIIIkeľti1et,SzigonyutcmzámaIattilakásra
vonatkozóantá1talindított11.P.51.208/20l7számúpereseljárás
megszüntetéséről és a bérleti jogviszonyának pénzbeli megváltásáról sző|ő
me gá1 l apo đ ás j óv ěhagy ás źlr a
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gązdálkodási Központ Zrt.
v agyo ngazdálko dás i i gaz gatój a

Dudás István Józsefné
Megállapítja, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

583 /2017 . (VII. 1 9.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(L2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbí napirendet fogadja el:

Napirend

1. Ktizbeszerzések
(írós b eli el őterj es zté s)

1. Javaslat ,,Térfigyelő kameľarendszer kiépítése'' taryyÍL kozbeszerzési eljarás
megindítására
Előterj esztő : Baj usz Fer enc - Kozterülerfelügel eti Ügło sztály vezetőj e

2. Beszerzések
(ír ásb eli előterj eszté s)

1. Javaslat a ,,Téľfigyelő kamerák tápe|Iátás helyreállítrĺsď' targyű, kozbeszerzési
érté|<határt el nem ér ő b eszer zés i elj áľás eredményének me gá1l apításfu a
Előterj e sztő : B aj usz Ferenc - Közterület-felügłele ti Üglo sztály vezetőj e
Javaslat ,,Józsefuáros Smaľt City Stľatégiájának kidolgozásď, tźtrgý, kozbeszerzési
éftékh
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - Jeg,,zői Kabinet vezetője



3. Gazdá|kodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Ĺłgyosztályvezető
(ír ás b eli előterj eszté s)

1. Javaslat a Corvin Sétany projekt keľetszeľződés közös megegyezéssel töľténő
|ezźtrásźrő| szó|ő megállapodás módosítására

2. Javas lat k<izteľül et-haszná|ati kérelmek e|bfu tiásár a
3. Tulajdonosi hozzź$źru|ás a Gyermekbarźt város projekt VIII. keľĹileti

megvalósítźsźłloz
4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 28-30. számú

ingatlarľa kapubehajtó kiépítéséhez
5. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca

terelő sziget és gyalo g o s átv ezetés építéséhez
6. Javaslat a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-vel kapcsolatos döntés

meghozataltra
7. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Rigó utca 3. szétmu ingatlannal kapcsolatos d<jntések

meghozata|ára

4. J őzsefv álrosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(íľ ás b el i el őterj e szĺ és)

1. Javaslat az Úi Teleki téri Piac I/2 jetu üzlethelyiségének albérletbe adásához va|ő
b érb e adó i ho zzáj áru|ásr a
Előterjesztő.. Mach József - Úi reum ftri Piac és Termelői Piacokvezetőie

2. MAJNA-SPED Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, r.uio u. 5. szźtm
alatti üres, ĺinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szo|gźiő helyiség béľbeadasa
vonatkozásában
E-ĺyľ,l.e..sztő: Bozsik kndn Péter - vag1longazdátkodĺźst igazgató

3. SARKOZI JOZSEFNE egyéni vźi\a|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerrilet, orczy űt 29. szźlm a|atti iires, önkormźnyzati fulajdonú, nem lakás cétjźna
szo|gźůô helyiség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozstk István Péter - vag,,ongazdátkodĺźsi igazgató

4. HANKó ĺózsBľNÉ egyéni vźi|atkoző bérbevéteti terimi a 35|44l1/A/2O \tsz.-ű,,
Budapest VIII. keľĹilet, Szeľdahelyi utca 2/a. szćtm alatti iiľes, orkormźnyzat1
tulaj donú, nęm lakas cé|jara szolgáló helýség bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Istvĺźn Péter - vagyongazdátkoddsi igazgató

5. Javaslat egytittműködési megállapodás megkcitésére a ,,Rĺigtön Jĺjv<ik'' pľojektben
tcirténő'ij bóli részv éte|ro|
Előterjesztő: Bozsik Isndn Péter - vaglongazdátkodási igazgató

6. Javaslat a Galéľia-negyed progľamban szereplő nem lakĺx 
"eli*u 

szo|gźiő helyiségek
pá|yazatieljáráskeretébentĺiľténőbérbęadására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag)/ongązdóIkodĺźsi igazgató

7. A Budapest VIII. kerület, Népszínhaz u. 57. szám alatti tires, ĺinkoľmányzati
tulajdonú, nem lakás cé|jaraszo|gálő helýség bérbeadásáraérkezet7két kéľelem iigye
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdótkodási igazgató

8. Javaslat a Budapest Vlll. kerület, Gyulai Pál utca 5. szám a|atti, ftildszinti gépkocsi
taro|ő elidegenítésére
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagyongazdálkodási igazgató



9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca és Buđapest VIII.
kerrilet, Salgótarjáni utca szám alatti lakások elidesenítésével
kapcsolatos eladási ajanlat jóvahagyásźlra eseti d<jntés alapjan
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

10. Turay Ida Szinház Közhasznú Nonprofit Kft. bérlő és a THEATRUM Színhtzi
Ügynökség Kft. közös kéľelme a Buclapest VIII. kcriileĹ, Kálvłľiatér 6. és 14. szán
aIatti önkorményzati fulajdonú, nem lakás célú helyiségek tekintetében
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkoddsi igazgató

ll.Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 26.,28,30. szźlm a|atti üres,
önkormányzati tulajdonú telekingatlanok nyilvános pá|yázaton tĺirténő egyĹittes
bérbeadására
Előterjesztő: Bozsik Isnón Péter - vagyongazdálkodási igazgató

12. Javaslat a MONTIR-COOP Kft. ajánlatanak figyelembevételével a Budapest VIII.
kerĹilet, Tolnai Lajos utca 38. szám a|atti telekĺe fennálló kötbéľtaľtozás reĺdezésére
vonatkozóan
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodósi igazgató

13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Festetics György u. 9. szám alatt ta|áIható telekhez
kapcsolódó kötbérfizetés i kĺjtelezettség halasztás j óváhagyására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdĺźlkodási igazgató

5. Egyéb előterj esztések
(ír ás b e l i elő terj e sztés)

1. Javaslat fénymásoló berendezések bérleti és karbantaľtási szerzóďésének felmondására
Előterjesztő: dľ. BaIIa Katalin - Jeglzői Kabinet vezetője

6. Zárt ůilés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ásb e l i e l ő t eľj e s zté s)

1. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szentkiľályi u.e szźlĺn a|alti ingat|anra
vonatkoző elővásáľlási jogĺól vďó lemonđásľa
Eĺőterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Üg,łosztáIy vezetője

2.JavaslataBudapestVIIIkeľii1et,Szigonyutca|EszźtmaJattilakásra
vonatkozóanilE*által indított 11.P.5I.208l2017 sziĺmú peres eljárás
megszĹintetéséről és a bérleti jogviszonyának pénzbe|i megváltásáról sző|ő
megállapodás j óváhagyásfua
Előterjesztő: Bozsik Istvdn P,éter - Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kôzpont Zrt.
v agł o ngazdól kn dás i i gaz gatój a

1. Ktizbeszerzések
(ír ás b e li e l ő terj e s zt,é s)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat ,,Téľfigyelő kameľaľendszeľ kiépítése'' tárgyűl
közb eszelzési elj áľás megindítás áľa
Előterjesztő: Bajusz Ferenc - KÓztertjlet-felüg,leleti Ügłosztdly vezetője



Dudás Isfván Jĺizsefné
A napirendi pont tźĺr gy a|ását megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Módosító javaslatot terme a kozbeszerzési eljáttshoz. A hatźnozat 4.
pontjában. ..(Kt)zbeszólás.) Tehát az I.I-es napirend. Ahatározati javaslat 4. pontjában egy 10
napos aján|attételi határidő szerepel. Módosításként azt szeretné kérni, hogy 2I nap legyen az
ajánlattéte|i hataľidő. Véleménye szerint anyári szünet végett nem veszítenek tul sokat' ha 11
nappal később épĺil ki a térfigyelő kameraľendszer. Remélhetőleg még évtizedekig mfüĺjdni
fog. Megjegyzése a technikai feltételekhez, hogy 128 bites titkosítást ír elő az źlvíte|ben,
véleménye szeľint ez eIég kevés. Meg kellene vizsgálni, hogy esetleg komolyabb titkosításra
át tudnanak-e állni, nem csak az új kamerák, hanem az egészrendszer.

Dudás István Jĺózsefné
Megadja a szőt A|jegyző asszonynak.

dr. Mészár Erĺka
Képviselő úľ javaslatát a 2I napról befogadják. A műszaki jellegű kérdés tekintetében
Irodavezető úr segítségét kéľi.

Bardovits Gábor
Meg kell vizsgálni, hogy ennek mekkora a költségvonzata, és hogy van-e erre ténylegesen
sziikség. Megkérdezik az illetékeseket, és vá|aszt fognak adni Képviselő úmak.
(Kr;zbeszólás.) Űgy gondolja, hogy ilyen jellegű probléma az e|mu|t években' mióta működik
a ľendszer, nem volt, és nem is nagyon várhatő.

Dudás Isfván Józsefné
Képviselő úr elfogadj a a v á|aszt?

Jakabfy Tamás
Azt szeretné kéľni, hogy ne azt nézzék meg' hogy mennyi a költség, hanem azt,hogy van-e
egyźita|án kĺiltsége, hisz ez valószínűleg csak egy szoftveres beállítas kérdése. Valószínűleg
az áILomások, és a harđverek tudják. Ha lehet, akkor legyen jobban titkosítva, meľt itt tényleg
az a veszély áll ftinn, hogy egy jőzsefvárosi lakos kiül az erkélyre egy antennával, és esetleg
meg tudja néznl a kamerfü képét. Ezt észre sem vennék, mert ez mikľohullámon, illefue nem
csak kábelen megy. Ezért lenne jobb erősebb titkosítással védekezrri a lehallgatások ellen,
amennyiben ez nagyon olcsón, vagy költség nélkül lehetséges. Természetesen elfogadja a
vá|aszt, eznem akadéiya annak, hogy megszavazza. Köszöni, hogy javaslatát befogadtfü.

Dudás István Jĺízsefné
A napirend vitájátlezźrja. Szavazásrabocsátja az alábbihatározati javaslatot:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Tétťĺgyelő kameľaľendszer kiépítése'' tátgytl
közbeszerzési eljĺáľásban a Bíráló Bizottság javaslata alapjźnúgy dönt, hogy

1. a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljaľásrend szerinti nyílt közbeszerzést eljarást folytat le
(Kbt. 113. $ (1) bekezdés szeľint).

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017.július 1 9.



2. elfogadj a az elóterjesztés mellékletét képezo, kozbeszeruési eljárást indító felhívást és
ko zb e szer zés i do kumentumo kat.

Felelős : polgĺĺrmester
I.Iatáľidő: 20t7.július 1 9.

3 . elfogadj a az alábbi kiválasztott gazdasági szereplőket :

- Multi Alaľm Zrt.' adőszźtm: 11365073-2-42
- M.B.v. K-ft., ađőszám: |4465677-2-42
- POHLY COMPUTER Kft., adőszám:12031940-2-13

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19.

4. az eljarás határidőit tekintve úgy dönt, hogy az ĺisszefoglal ő tájékoztatás alapján 5

munkanap legyen az eljáĺásra való éľdeklődésľe rendelkezésre áIIő időtatam. Az
összefoglalő tájékoztatás |ejártát követően 1 munkanapon beltil keľüljön megküldésre az
eljárást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek. Az ajźn|attételi hataľidő: 2I nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . iúlius 19.

Dudás István Jĺizsefné
Megállapítja, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadta ahatározatot.

584I20L7 . (vII. 19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkod'ás szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Térťĺgyelő kamerarendszer kiépítése'' tátgý
kozbeszerzési eljĺírásbarlaBírźĺlrő Bizottság javaslata alapjánúgy dönt, hogy

1. a Kbt. Harmadik Rész, nęmzeti eljĺĺrásľend szerinti nyílt ktizbeszerzési eljárást folytat le
(Kbt. 113. $ (l) bekezdés szeľint).

Felelős: polgrírmester
Hatĺĺľidő: 2017 .július 1 9.

2. elfogadja az e|őterjesztés mellék]etét képezo, kozbeszerzési eljarĺĺst indító felhívást és
ko zb eszęr zési dokumenfu mokat.

Felelős: polgármester
Határiđó : 2017 .július 1 9.

3 . elfo gadj a az alttbbi kiválasztott gazdaságí szereplőket :

. Multi Alarm Zrt., adőszźtm: 11'365073-2-42
- M.B.V. Kft., ađőszźlm: 14465677-2-42
- POHLY COMPUTER Kft.. adőszátm: I203I940-2-I3



Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 19.

4. az e|jěnás határidőit tekintve úgy dönt, hogy az osszefogla|ő tájékoztatás a\apjźn 5
munkanap legyen az eljárásra vďó érdeklődésre rendelkezésre á||ő időtaltam. Az
összeÍ-ogla|ő täjékoztatás |ejtĺĺát követően 1 munkanapon belül kerüljtĺn megküldésre az
eljárást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek. Az ajánlattételihatárido:2I nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július l9.

2. Beszerzések
(írĺźsbeĺi eIőterj esztés)

Dudás István Jĺízsefné
Kiil ĺjn tár gy a|ásr a van- e j avas l at? Me ga đj a a szőt Jakab fy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Kéri a blokkban szeľeplő két napirendi pont külön tárgya|ását.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat a ,,Téľfigyelő kamerák tápeltátás helyreállítása'' tárgyűl,
kőzbeszerzési éľtékhatárt e| nem éľő beszerzési eljárás eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő,. Bajusz Ferenc - Kĺ)zterület-felüg,,eleĺi Ügłosztály vezetője

Dudás István Józsefné
A napiľend tźtt gy alását megnyitj a. Megadj a a szőt JakabĘ Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Az e|óterjesztés témája 5 db téľfigyelő kameľa tápe||źtásának helyreállítása, beszerzési eljáľás
keretében. A következo tortént: kitették a honlapra, kiíľtfü az eljarast 6-iín, cstitöľtökĺjn. A
potenciális ajźnlattevőknek lehetőségük volt bejrírásľa másnap,7-én, pénteken 10 órakor.
Vajon hany cég jutott el odáig? Az aján|at lęadásĺĺnak hatáĺideje kĺjvetkező hét kedd reggel,
tehát hétftín, illetve péntek délután fudták kidolgozni az ajźnlatot, mĺĺr akik eljutottak erre a
közös bejárásra. Hĺĺrom jelentkezőt sikerĺilt felhajtani villanyszeľelésre, és jáľdabontásľa.
Szerinte nem csak harom cég do|gozott az Önkormányzatnak, illetve a JGK-nak ilyen
témźlban, hanem kb. 30 az utóbbi néhany évben. Abból a haĺombólkettő vidéki volt, kíváncsi,
hogy hĺĺnyan jöttek fül a másnap 10 őrásbejátásta. Az egyik ajźnlatot sem adott, a másik
ajźnlatapedig érvénytelen volt. Ilyet lehet?

Dudás István Józsefné
Megađj a a szőt A|jegyzii asszonynak.

dr. Mészár ErÍka
A közbeszerzési, és bęszerzési szabályzat a határidők tekintetében nem szab meg semmit.
Ugy gondolták, hogy ezekkel a paľaméterekkel, és azzal, aki valóban érđeklődik, aľurak
lehetősége varl afta, hogy meg tudja tekinteni. A meghívottak esetében figyelemmel kellett
lenni arra, hogy magát a rendszeĺt is ismerje, hiszen nem egy sima jrĺrdabontiísról, és
villanyszerelésről van szó, a muszakí taľtalommal kapcsolatban majd a kollégak segítségét



kéri. Ugy gondolja, és az az á|Iáspontja, hogy az e|járts a hatályos jogszabźtlyoknak
mindenben megfelelt.

Dudás István Józsefné
Megadj a a szőt Baľdovits Gábornak.

Bardovits Gábor
Aljegyző asszony már elmondta, amit ő is el szeretett volna mondani. A rovid hatáľidő oka az
igazgatási szĹinet kezdete volt. A rendőrség már ttibbszöľ jelezte, hogy igény lenne ezeknek a
kameráknak a mfüödésére, hiszen fľękventált helyen van az ötből szinte mindegyik, emiatt
került meggyorsításra. Maga az e|jźrás nyílt volt, bárki jelentkezhetett volna, de nem
jelentkeztek. Ez ígazźhő| nem egy egyszenĺ villanyszeľelési munka, ahol két konnektort kell
felľakni, ennél bonyolultabb, hiszen ki kell építeni, útfelbontással, jaľdafelvágással jáÍ, tehźtt

kombináltabb.

Dudás István Józsefné
Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Nem teljesen érti, de ha jól érti, akkor ezeknek a térfigyelő kameráknak a tápel|átźsa
felújítások kĺjvetkeztében szakadt meg. Miért nem a felújítást végzó, az ezért felelős viseli
ennek költségeit? Eľti, hogy az o érdekük, és felelősségük' hogy működjön a térfigyelő
kameraľendszet, de itt mégiscsak volt egy mukĺidő rendszeľ, aminek he|yreáI|ítását most az
onkormanyzat ťlnanszítozza, miközben ez felújítások következtében szakadt meg. Nem
igazán érti, hogy miért közpénzbo| kell ezeket a megszakadásokat helyreállítani.

Dudás István Józsefné
Megadj a a szőt A|jegyző asszonynak.

dľ. Mészáľ Erika
Megvízsgźllták annak lehetőségét, hogy el tudjĺĺk-e végeztetní, megvizsgálták a felelősségi
kört, és afta a kövętkeztetésľe jutottak, hogy ki kell íľniuk az eljźlrást, és nekik kell a
ktiltségeket viselni.

Dudás Isfván Jĺózsefné
Megadja a szót Jakabfu Tamásnak.

Jakabfv Tamás
Erti, hőgy az ígazgatźsi sziinet felgyorsította ezt a folyamatot, lehet használni ilyen
eufemizmusokat, de az e|őzo mondatban az hangzotÍ' el, hogy a rendőľség már t<lbbször
je\ezte, hogy szĹikség lenne ezeke a kamerĺĺkľa. Félve meri megkétdezni, hogy mióta nem
működnek ezek a kamerák. Napokban, hetekben, vagy hónapokban mérhető? Gyanítja, hogy
hónapokban, és akkoľ ezthőnapokkal a nyari szünet előtt el lehetett volna kezdeni.

Dudás István Józsefné
Megadja aszőt az előterjesztonek.
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Bardovits Gábor
Hónapokban mérhető, eztény, azonban Képviselő tr aú. is láthatja az előterjesztésben, hogy
pl. a 70-es kamera esetében, ami a Ciprus utcában yan, abiztosítóval ktizdenek, és le is íĺák,
hogy errnek az <jsszegnek a megtérĹilésére van esély. Ez a beruhtzás azért szukséges az
onkormányzat részétő|, nogy ňinel előbb műkodjenek a kamerfü. Kapitrĺny * ľ."tĺ
rendszerességgel teszi fel ezeket a kérdéseket, a komplett rendszernek az a része, ami nem
műkcĺdik, az az országos át|ag a|attvan, a3oÁ-ot sem éri e|. Az tudvalevő, hogy sehol sem
műkĺ'dik 100%-osan, problémák mindenhol vannak. Amióta sikeľült a karbantartási
szeruődést megkötni azilzeme|tetőve|, azőta drasztikusan lecsökkent a kameľák száma, ezek a
kamerák vannak, amelyek a karbantartási szerzőđés kereteibe nem fernek be, tehát ezeket a
tápellátásokat egy külső vállalkozóvat kell megoldani. Komássy Képviselő uľ kérdésre annyit
szeretne mondani, hogy ami még időbe te|t, az az, hogy megpróbáttfü kideríteni, hogy ki a
felelős, ez egyediil a Ciprus utcai. kameránál volt egyértelmű, hiszen ott a Fővarosi
Köztertilet-fenntartónak a járműve okozta aktrt. A SoTE-hoztartoző kameľáknál a probléma
azvolt, hogy a SOTE mutogatott az a|vźi|a|kozőra, az aIvái|a|koző pediga SoTE-ra, tehát itt
nem nagyon tudtĺĺk eldönteni, hogy ki |esz a hunyó. A 87-es kamera esetében, a Szentkiľályi
utcánál az evangé|ikusok felújítása húzódik évek óta, ott üzemeltetoi részrő| minden rendben,
egyszeľiĺen a bekĺités nem működik. Voltak kint a bejaráson, beszéltek veliĺk, elmondtĺĺk,
hogy majd talán ha|adnak, pénziigyi problémáik vannak, jelenleg ęzért nem halad,. Ezért
gondolták' hogy minél előbb _ azétt, hogy a rendszer mfüödjön, és mivel szfüség van a
kamerákľa - finanszírozza ezt meg az onkormźnyzat.

Dudás István Józsefné
Megadja a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Köszöni a vá|aszt, nagyjábőI sejtette a képlet megoldását. Az lenne a kérése, hogy
természetesen javítsák ki' mfüödjenek a térfigyelő kamerfü ezen az öt ponton is. Azt kérĹ a
Hivataltól, illetve a JGK-tó1, hogy vizsgáIjélk meg, hogy ezeket a javítási kĺĺltségeket hogyan
lehet a továbbiakban, a jövőben az érintettekľe átháľltaru, mert azért nagyjábo| körilíľňató,
hogy miéĺt nem a Józsefuarosi Önkorm źnyzat hibájából szúnt meg 

"žól,""l. 
a térfigye|o

kameľĺĺknak a tápeL|átása. Meg fogja szavazru, ha\ađjon a munka, de javasolją ĺogy
vizsgáljfü meg, hogy ezeket a költségeketrészben,vagy egészben hova lehet továbbhántani.

Dudás István Józsefné
A válaszok a|apján úgy értette, hogy Képvisető úr felvetését aHivatal, és az előterjesztő is
vizsgá"|ja, reméli, hogy lesz eredménye, és akkor majd meg lehet állapítani káľtérítési
felelősséget valaki felé, aki esetleg enyhíti a benlhźnás költségeit. Szavazásra bocsátja az
alábbi hatźlr ozati javaslatot :

AYźtosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a ,,Térťlgyelő kameĺák tápel|átás he|yreá|Iítása'' tárgyú, kozbeszerzési értékhatárt eI
nem érő bęszerzési eljłíľást érvényesnek és eredményesnek nyilvĺĺnítja.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő : 2017 .j úlius 1 9.

2. a hatáĺozat 1. pontjában megielölt beszeruési etjĺáľás soľiín a Szentendre és Vidéke
Villamos Ipari Sztjvetkezet (székhely: 2000 Szentendľe, Püspclkmajoľ lakótetep
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8634110.; adőszám: rc049037-2-I3, cégtregyzékszám: 13 02 050165) aján|ata
éľvényes, alkalmas a szerzőđés teljesítésére' nem á||kizárő ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'7. iúlius 19.

3. ahatározat 1. pontjában megjelöIt beszerzési eljárás nyertese a Szentendľe és Vidéke
Villamos lpari Szövetkezet (székhely: 2000 Szentendre, PĹispökmajor lakótelep
8634lt0.; adószám: 10049037-f-13, cégjegyzékszźnn: 13 02 050165). Az elfogadott
ajánlati źtr az egyszeri javításra 1.500.312 Ft + 27o/o Afa : bruttó I.905.39] Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .július 19.

4. felkéri a polgármestert a hattrozat 3. pontja szerinti vállalkozási szerzodés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

Dudás István Józsefné
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen, 1 nem, f taftőzkodással a hattlrozatot elfogadta.

58512017. (v[.19.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a ,,Téľfigyelő kamerák tápellátás he|yteá||itásď, tźlrgytl, kozbeszęrzési értékhatźxt eI

nem érő beszerzési eljĺírást érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

2. a határozat 1. pontjában megielölt beszerzési eljárás során a Szentendre és Vidéke
Villamos Ipaľi Szĺjvetkezet (székhely: 2000 Szentendre' Piispökmajor lakótelep
8634110.; ađőszém: 10049037-2-13, cégsegyzékszźnn: 13 02 050165) ajánlata
éľvényes, alkalmas aszerzoďésteljesítésére' nem á|Ik'lzarő okhatźiyaa|att.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017.július 19.

3. ahatározat 1. pontjában megielölt beszeruési eljarás nyertese a Szentendre és Vidéke
Villamos Ipari Szövetkezet (székhely: 2000 Szentendre, Püspökmajor lakótelep
8634l|0.; aďőszźml: l0049037-f-13, cégjegyzékszźlm: 13 02 050165). Az e|fogadott
ajánlati źlt az egyszeri javításra 1 .500.3 12 Ft + 27Yo Afa: bruttó 1 .905.397 Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20t7 .július 19.

4, felkéľi a polgármestert a hatěttozat 3. pontja szeľinti vállalkozási szęrződés alźirásźra.
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Felelős: polgármester
Hatráľidő: f017. iúlius 19.

Napirend 2.2. pontja: Javaslat ,,Jőzsefváros Smart City Stratégiájának kidolgozása''
tárgyűl, ktizbeszeľzési értékhatáľt el nem érő beszeľzési eljárás eredményének
megállapítására
Előterjesztő: dr. BąlIa Ktltalin - Jegłzői Kabinet vezetője

Dudás István Józsefné

, 
A napirend taľgyalását megnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Nagy sajnálattal vette tudomásul az előteľjesĺés javaslati taÍta|mát, tehát hogy
eredménytelennek javasolják nyilvĺĺnítani a Smaľt City stratégiáľa kiírt beszerzést.
Konzultáltak is előtte' nem titok. Éľti, hogy nem sikeriilt abeszerzés kellően pontosra althoz,
hogy osszevethetőek legyenek az ajźtnlatok. Kéri, hogy másodszorľa sikeriiljön, egy kicsivel
alaposabb e|okészíto munkát végezzenek. Javasolja, hogy vonják be a Smaľt City Ideiglenes
Bizottságot is a munkába, meľt végül is azért van, hogy a smaľt city kérđésekkel đolgozzoĺ.
Továbbá kéľi _ az aján|atbő| Létthatő, hogy a meghívott résztvevőkön kíviil egy spontán
ľésztvevő jcltt, és a leg|obb aján|atotađtaa beszerzésre _, hogy a következő kĺjrben kerĺiljön
meghívásľa ez a spontán jelentkezo is, ha indoklást is adott' hogy mitől költséghatékonyabb
az ő munkavégzése. Véleménye szerint üdvözlendő, ha valaki kívülről jön, és a legjobb
ajánIatot teszi, va|amint ugyanolyan jő| elvégzi a munkát. Nem fog ellene szavazni, de
megszavazni sem tudja, meľt káľ az időért, amit elvesztegettek ezze| az eredménýelen
eljárással.

Dudás Isfván Józsefné
Megadja a szőt Jakabs Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Mint a Smart City Ideiglęnes Bizottság másik tagsa, mźtt annak a Bizottságnak az ülésén is
csodálkozásának adott hangot, hogy aki egy smaľt city beszerzési eljaúlson dolgozik, azt
kiilĺin kellett odacibálni a Smart City Ideiglenes Bizottság elé. Véleménye szerint ez igy nem
jó, sokkal jobban be kell vonni a Bízottságot, még akkor is, ha a beszeruések kiírasiíra, és
eldöntéséľe a VPB-nek van jogosultsága. I1letve a kiírasľa nem, de a döntésre igen. Azon a két
és fel sofon csodálkozik, amivel indoklásra keľült az,hogy az eljźlľást eredménytelennek kell
nyilvźnitarlĹ AZt írják, hogy teljeskönĺen nem <isszehasonlÍthatók az ajźn|atok, méghozzźt
szakmai aján|at hirĺnyában. Eztnehezen tudja értelmezni. Nem kértek szakmai ajánlatot? Csak
kéľtek, ha meg nem, akkor kérjenek. Legalźhb egy szakmai koncepciót tegyenek le, ezt nem
szokták kihagyni. Nem tudją hogy itt most miéľt történt így.

Dudás István Jĺózsefné
A Smaľt City Ideiglenes Bizottság harmadik tagjaként egyetéľt az e|otte szólt képviselőtaľsai
felvetéséve|. AZt javasolja, hogy fogađják eI ezt erędrnénýelennek, és kcivetkező kĺirben
valóban vonják be iobban a Smaľt City Ideiglenes Bizottságot a munkába, hátha igy
sikeresebb lesz apźiyazati kiíľás. Szavazásra bocsátja az aIábbihatźttozati javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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I. a,,Jőzsefváros Smart City Stratégiájának kidolgozásu,, tárgyll,kozbeszerzési értékhatát el

nem érő beszerzési elj árást eredménýelermek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Határido: 2017 .július 19.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on az új, közbeszerzési értéI<haárt el nem érő

beszerzési elj arás lefolytatásaról.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201'7 . augusztus 31.

Dudás István Józsefné
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen, 0 nem, 4 tartőzkođással a határozatot elfogadta.

586 l 20 17 . (vil. 1 9.) sz. Vá ros g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B izotts äg határ ozata
(8 ĺgen,0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

i. a ,,Iózsefvátos Smart City StratégiĄának kidolgozásu,, tá,rgy,ű,kozbeszęrzési értékhatárt el

nem érő b eszerzési e lj árást eredménytelerrnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 2017'július 1 9.

2. felkéri a polgrĺrmesteľt, hogy gondoskodj on az i$, kozbeszerzési értéIdlatart el nem érő

beszerzési eljár ás lefolýatásaľól.

Felelős: polgáľmester
Hatźniđo: 20|7 . aususztus 3 1.

3. Gazdálkodási tigyosztály
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügłosztáIyvezető
(írás b eli előterj esztés)

Dudás István Jĺózsefné
Kül<jn tźr gy a7ásravan-e j avaslat? Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
A 3.2-es napirendi pontot kéri kül<jn tárgyalni.

Dudás István Józsefné
Megadja a szőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A 3.6-os' és a 3.7-es napirendi pontokat kéri kültin targyalni.

t
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Dudás István Jĺózsefné
A blokkban maľadt napirendi pontok egyĹittes vitáját megnyitja, majđ |ezźttja. Szavazásra
bo csátj a az a|ábbi határ ozati j avaslatokat :

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány projekt keľetszeľződés ktĺztis
m ege gyezés s el tii rtén ő |ezár ásáró l s zólĺĺ me gállap o dás m ó do s ításár a

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Mĺĺködési Szabá|yzataról szóló 3612014. (XI.06.) onkormányzati rendelet 7. mellékletének
1.4.6. ponda a|ap1án - úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat 1. számú mellékletét képező' a
,,Coľvin Sétany projekt keretszerződés kcĺzös megegyezéssel tönénő Iezárásźlrő| szőIő
megállapodás 4. számú módosításď' elnevezésiĺ, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 2014.
szeptember 15-én kotött megállapođás módosítását taľtalmazó dokumentumot, és felkéri a
pol gármestert annak a|áit ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 .július |9., a megállapodts a|áírtsa2017 .július 21.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kérelmek elbíľálására

A napiľend3.2. pontját küliin tárgyalásľa kikérték.

Napirend 3.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Gyermekbarát váľos pľojekt VIII.
keľiileti megvalĺísít ásáthoz

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzź$źruIását adja a
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. részéľe a Gyermekbarát váľos koncepció VIII.
keriileti megvalósításőhoz, valamint 2018. ápľilis 30. napjáig tartó fenntartásźlhoz az a|źtbbi
helvszínek vonatkozás áb an:

Felelős : polgiíľmester
Hatátidő : 20 |7 .július 1 9.

Napiľend 3.4. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos
utca 28.30. számú ingatlanra kapubehajtó kĺépítéséhez

Témakör Installdcíó Tervezett helyszín

I Tudomĺĺnv Bolvsók Somogyi Béla utca 5. sz. előtt
2. Felfedezés Dinók Gutenbers tér 2. sz. ę|őtt.

3. Matek Sziĺmsorok Német utca 6. sz. előtt
4. Felfedezés Mennyit nőttél tesnap őta? Józsefutca l9. sz. előtt

5. Matek S zor zőtáb|a ueró i sko la Német utca20. sz. előtt

6. Matek Hĺínv perc? Horváth Mihálv téľ 6-8. sz. e|őtt
7. Veľs Időméľtékes usróiskola Somosvi Béla utca 2I. sz, e|őtĺ
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A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzźi1áru|ását adja a
Nugy és Társa Mérnĺjkiroda BT. (cégsegyzékszám: 01 06 4177I0; székhely: 1028 Budapest,
Kisasszony u. 39.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 28-30. szám
alatti ingatlanon tewezetttźrsashtĺz éptilet építési engedélyezése a jelen eljarásban benyújtott
terv szerinti (tervszám: 2017l|069) útcsatlakozással valósuljon meg.A Bizottság
hozzájátu|źtsát az alábbi feltételekkel és kikcitésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzétjfuu|ás a beruházőt (épittetőt) nem mentesíti az épitéshez
sziikséges e gyéb szakható sági és ható sági engedély ek b eszerzése aló l,

b. a beruhĺĺzónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezđési (burkolatbontási)
hozzájźtru|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. ahozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca (hrsz.: 34954) és Déri Miksa
utca (hĺsz.: 34981) érintett út- és jźtrdaszakaszára terjed ki,

d. k<jtelezi a beruhźzőt (építtetőt) az Íý és meglévő útcsatlakozás kiépítése kapcsán a
buľkolatok és az utcában a|kalmazott típusú szegélyek - csapadékvíz e|vęzetését
biztosító - megfelelő minőségű kialakításáľa, melyre beruhtzőlépíttető 5 év garancitlt
vállal:

o a bontással érintett Tolnai Lajos utca jáľda burkolatát - szegé|y kiépítés után _ az
alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti ľétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA4 ĺjntcjtt aszfa|t

15 cm vtg. C8/10-32lF stabíIizá|tutalap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Tolnai Lajos utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegé|y kialakítását kovetoen _ az
alábbi rétegrendđel kell kiépíteni :

4 cm MAll érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontással érintett járdaszakasz
teljes szélességében)
20 cm C8 l I 0.32-F stabilizáIt útalap
20 cm fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Déri Miksa utcában a kiemelt szegé|y melletti beton rźlrrrya elbontása, a sériilt
szegélyek cseréj e, a sérült aszfaltburkolat helyreállítása

e. az engedéIyes köteles a munkfü (helyľeállítás) elkészü|térőI a közteľiilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzájŕtu|ás csak az eĺgedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásźxal, adĺjntés napjátőL számított2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatańdő: 2017 .július 1 9.
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Napirend 3.5. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VI[I. keľĺilet, Vajda Péteľ
utca - Bláthy Ottĺó utca terelősziget és gyalogos átvezetés építéséhez

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja a
Budapest Kozilt Zrt. (cégegyzékszám: 01 10 047164; székhely: 1115 Budapest, Bĺĺnk bán
utca 8-12.) á|ta| készittetett, Budapest VIII. keriilet, Vajda Péter utca - Bláthy ottó utca
terelősziget és gyalogos átvezetés építésének kiviteli teľléhez az a|ábbi feltételekkel és
kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulźts a beruhĺŁót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźĄáru|ás az alábbi közterĹiletek éľintett úĺ és járdaszakaszźna terjed
ki:

. Vajda Péter utca (hĺsz.: 38591 és 38602),
o Bláthy ottó utca (hrsz.: 38598),

c. aberuházőnak / kivitelezőnek aYajda Péter utca járda, illetve a Bláthy ottó utca jrĺĺda
és zöldterĺilet vonatkozásában a koziÍkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzź!árulást a vonatkoző rendelet (I9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivite|ezot a tervekben (BKK Közift Zrt. Útfelújítási osztály UFo
46/3412014 sz.) és a köztÍkezeloí hozzájaľulásokban foglalt átépítések (felszíni
csapadék vízelvezetés, út- és jaľdabuľkolatok) megfelelő kivitelezésére, melyre a
beruhźlző és kivitelezĺi kĺjzösen 5 év gaľancíźLtvźi|a|,

e. beruhźzőnak vizsgálati
gyalogátkelőhelyeken
megvilágítási szintet,

f. az engeđé|yes ktĺteles a
írásban éľtesíteni"

bízonylattal kell igazo|ní, hogy a megváltozott geometriájú
a meglévő koni|ágitás biztosítja az ę|őirt, megfelelő

munkák (helyreállítas) elkészültérőI a közterĹilet fulaj donosát

g. jelen fulajdonosi hozzájaru|as csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásáva|, a dĺintés napjátő| szźm:jltott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő: 2017 .július 1 9.

Napĺrend 3.6. pontja: Javaslat a Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-vel
kapcs o latos dtintés meghozata|ár a

A napĺrend 3.6. pontját küliin táľryalásľa kikéľték.
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Napirend 3.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rigĺi utca 3. számú ingatlannal
kapcsolatos dtintések meghozataláľa

A napirend 3.7. pontját küIłin táľgyalásľa kikérték.

Dudás István Jĺizsefné
Megállapítja, hogy a Bizottság 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a határozaÍokat
elfogadta.

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat a Corvĺn Sétány projekt keretszeľződés ktiztĺs
megegy ezés s el tii rtén ő |ezár ásáró l szĺí ló me gállap odás módo s ításár a

587 ĺ20|7 . (VII. 1 9.) sz. Városgazd álkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(Tematikoi blokkban történt a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság - a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és

Mtĺködési Szabá|yzatáĺő| szőIő 36/2014. (XI.06.) önkormĺínyzati rendelet 7. mellékletének
1.4.6. pontja alapján - úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat 1. szĺímú mellékletét képezó, a

,,Coľvin Sétány projekt keľetszeľződés kozös megegyezéssel torténő |ezárásźľő| szóló
megállapodás 4. számú módosítása'' elnevezésu, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| f0|4.
szeptember 15-én kotott megállapodás módosítását tarta|mazó dokumentumot, és felkéri a
po l gármestert annak a|áír ásfu a.

Felelos: polgármester
Hataridĺĺ: 2017.julius 19., a megállapodás aláirtsazDI7.július 21.

Az 58712017. (vil.19.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktĺnyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Gyermekbarát város pľojekt VIII.
keľületi megvalósít ásához

588 I20 |7 . (WI. 1 9.) sz. Város gazdálko dásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(!f igen,O nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban ttjrtént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy tulajdonosi hozzźĄáru|ását adja a
BVA Budapesti Városaľculati Nonprofĺt Kft. részére a Gyeľmekbaľát város koncepció VIII.
keľĺileti megvalósításźthoz, valamint 2018. április 30. napjáig tartó fenntartásához az a|źtbbi

helyszínek vonatkozás áb an:

Těmakijr Installáció Tervezett helyszín

I Tudonriírrv Bolvsók Somosvi Béla utca 5. sz. előtt

2. Felfedezés Dinók Gutenbers tét 2. sz. e|őtt
a Matek Számsorok Német utca 6. sz. előtt

4. Fe1fedezés Mennyit nőttél tegnap óta? Józsęf utca 19. sz. előtt
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5. Matek S zor zőtáb|a u pró i s ko l a Német utca20. sz. előtt
6. Matek Hánv perc? Horváth Mihálv tér 6-8. sz' előtt
7. Veľs Időméľtékes usróiskola Somogvi Béla utca 2I. sz. e|ott

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20117 .július 19.

Näpirend 3.4. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos
utca 28-30. számú ingatlanra kapubehajtó kiépítéséhez

589 /f0Í7 . (vil. 19.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaru|ását adja a
Nagy és Társa Méľnökiroda BT. (cégsegyzékszám: 01 06 4|7710; székhely: 1028 Budapest,
Kisasszony u. 39.) kéľelmére, hogy a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 28-30. szźlm
alatti ingatlanon tervezetttátsasház épület építési engedéIyezése a jelen eljĺárásban benyujtott
terv szerinti (tervszám: 2017l|069) útcsatlakozással valósuljon meg. A Bizottság
hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozztgárults aberuházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek bęszęrzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a kĺĺzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozztjáru|źst a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. kerület Polgĺíľmesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésügyi Irodájátő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani,

c. ahozzźĄárulás a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca (hĺsz.: 34954) és Déri Miksa
utca (hĺsz.: 34981) érintett út- és jáľdaszakaszźlrateľjed ki,

d. kötelezi a beruht:z;őt (építtetőt) u tú és meglévő útcsatlakozás kíépitése kapcsĺín a
burkolatok és az utcában a|ka|mazott típusú szegélyek _ csapadékvíz e|vezetését biĺosító
_ megfelelő minőségű kialakításrĺra, melyľe beruhźnőlépíttető 5 év gaĺanciátváI|a|:

o a bontassal érintett Tolnai Lajos utca jaľda burkolatát _ szegéIy kiépítés utźn - az
alábbi ľétegrenddel kell helyreállítaní szęrkezeti rétegenként}D-2} cm átlapolással:

3 cm vtg. MA4 öntött aszfa|t
15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|ízźitiÍa|ap
15 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Try 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Tolnai Lajos utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegé|y kialakítását kĺivetően _ az
a|ábbi rétegrenddel kell kiépíteni :

4 cm MAll érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontíssal éľintett jźrdaszakasz
teljes szélességében)
20 cm C8 l | 0 -32-F stabiIizá|t útalap
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f0 cm ťagyźtl|ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Déri Miksa utcában a kiemelt szegéIy melletti beton rámpa elbontása, a séľült
szegélyek cseréje, a sérült aszfaltburkolat helyreállítása

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

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek' szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, a dĺĺntés napjától számított 2 évigérvényes.

Felelos: polgármester
Hataridő: 2017 .július 19.

Napiľend 3.5. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. kerĺilet, Vajda Péter
utca - Bláthy Ottó utca terelősziget és gyalogos átvezetés építéséhez

590 12017 . (WI. t9.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bĺzotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺízko dá's szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazds.)

A VáľosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásátađjaa
Budapest Kozút Zrt. (cég1egyzékszám: 01 10 047164; székhely: 1115 Budapest, Bánk bán
utca 8-12.) á|taI készíttetett, Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca - Bláthy ottó utca
terelősziget és gyalo gos źúvezetés építésének kivite|i tervéhez az a|źhbi feltételekkel és
kikcĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzajźmIás a beruhazőt (épittetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosíhozzajźlru|ás az alábbi közterületek érintett út- és jérdaszakaszáraterjed'
ki:

o Vajđa Péter utca (hľsz.: 38591 és 38602),
. Bláthy ottó utca (hĺsz.: 38598),

c. aberĺlhazőnak / kivitelezőnek aYajdaPéteľ utca járda, illetve a Bláthy ottó utca jĺĺrda
és zöldterĹilet vonatkoz,źsźlbarl a kozutkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájarulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főviíros VIII. keľület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosaály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ke*i, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. k<jtelezi a kivitelezőt a tervekben (BKK KilztÍ Zrt. Útfelújítási osztály UFo
46/34120|4 sz.) és a koztltkezelői hozzájláľulásokban foglalt átépítések (felszíni
csapadék vízeIvezetés, t'tt- és jardabrrľkolatok) megfelelő kivitelezéséľe, melyt.e a
beruhźző és kivitelező közösen 5 év garanciźLtvźilal,
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e. beruhźzőnak vizsgálati bizony|attal kell igazollni, hogy a megváltozott geometriájú
gyalogátkelőhelyeken a meglévő közvl|ágítéts biztosítja az e|oírt, megfelelo
megvilágítási szintet,

f. az engedélyes koteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a közteľület fulajdonosát
írásban értesíteni,

. 8., jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az eĺgeđé|yező szervek, sza\dlatőságok
előírásainak maradéktalan betartasáva|, a döntés napjától szźtmított 1 évig éľvényes.

Fe'lelos:'polgiíľmester
Hatĺíľidő: 20 1 7. július 1 9.

Napiręnd 3.2. pontja: Javaslat közteľület-használati kéľelmek elbíľáIására

Dudás István Jĺózsefné
A napiľend tárgya|ását megnyitja. Megadja a szőt Pálovics Lászlónak.

Pálovics Lászl.ő
A Budapesti Gazdasági Egyetem tart egy épületátadó ľendezvényt, ami nagyon támogatandó,
mindazonáltal egy kissé sokalljaa12 autót, parkolóhelyet, amit lefoglaltak. l2 parkolóhe|y az
12 dtihös embeľ, köztük párannyilvánnyaralnak, és éppen arraapár őrárakellene elvinni az
autójukat, vagy nincsenek is otthon, és ott talá|jak majd az autójuk htĺlt helyét, mindez azért,
hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem kancellárja, és meghívott vendégei kényelmesebben
megállhassanak. Lźttja, hogy Polgármester uľat is meghívták, már járt egy páÍ rendezvényen,
ahol ott volt, úgy gondolja, neki soha nem kellett parkolóhely. Mindenes"ire kíváncsi, hogy
időben hogyan szűkíthető be ezarcndezvény. Külön szavazástkér erről azugyrő|.

Dudás István Józsefné
Kiegészítést kér a napirendi ponttal kapcsolatban. Jelöljék meg azt az időinteľvallumot,
amelyre kéľik a parkolóhelyeket, tęhát 30-án 0 órátóI 24 óráig. Megadja a szőt az
előterjesztőnek.

dr. Hencz Adľienn
Akltáblőzást 48 őráva| a renđezvény előtt meg kell teruri, tehát a lakosság tudni fogia, hogy
ott nęm lehet paľko|ni az adott időintervallumban. Tehát azneÍn fordulhat elő, hogy valakinęk
a kocsiját, mbe haz,aéľ a munkából, elviszik. Természetesen meg tudjĺík keresni a Budapesti
Gazđaságí Egyetemet, hogy egy pontos időintervallumot jelö|jenek meg, és akkor eď, a
kcivetkęző bizottsági iilésre új ra beterj esztik.

Dudás'István Jĺízsefné 
'

Ez érdekes lesz, mivel a legk<izelebbi bizottsági iilés augusztus l4-én lesz.

dr; Hencz Adrienn
A foglalást augusĺus 30-ra kérik ' ''

pont ezen ii,szét az előteqesztő visszavonta. Megadja a szőt
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Komássy Ákos
Udvözli, hogy egyre kifonottabbak akozteĺület-foglalási előterjesztések. Egy dologban nem
ért egyet az előterjesztéssel, ezt javasolja, hogy a Bizottság utasítsa el, vagy az előterjeszto
vonja vissza. Ez a 6. pont, a Pĺáter u. 55. előtti, 2 m,-re betervezett vendéglátótetasz.
Mindarrnyian tudják, hogy 2 *'-e,, nem működik vendéglátóterasz. Ez egy lelképesen
lekeľekített pici felület, ami garantáltan a tĺjbbsztiľtlse:Jgśz, hogyha megadják tá az engedé|ý.
Véleménye' szerint nem rendeltetésszerű 2 m,-es vendéglátóteraszra k<iztertilet-használati
engedélý kérni, ezért javasolja, hogy az előteľjeszto vorąavissza, vagy utasítsák el.

'.#:

. .,.'ř

Dudás István Józsefné
Megadja a szót az előterjesztőnek.

, i,,.

dr. Hencz Adrienn
Két darab asztalľól' és négy daľab székről van sző. A:.ľendeletben meghatározott kérelmet
benyújtotta, az cĺsszes mellékletet csatolta. Ez esetben,inem tudtak mási tenni, csak pozitív
javaslatot, de természetesen aBizottság hatásköre annak eldöntése, hogy támogatja-e.

' ,it
Dudás István Józsefné
Úgy gondolja, hogy első kĺjľben meg lehetne adni nekik az engedéIý, legfeljebb felkérik a
Közterület-feltigyeletet, hogy fokozottabban ellenőrizzen, és ha túlterjeszkedést tapasztal,
akkor tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ezt Képviselő úr elfogadj a, vagy kĹilön
szavazástkér? (Közbeszóĺds.) Tehát külön szavaztst kéľ. Megadj a a szőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A 22-es, és a 23-as pontokhoz, a Pedľano további Corvin Sétány építéseihez szeľetne
hozzászőIni. Megint gigantikus méretű a foglalás, rnérhetetlen idotartamra, ahogy mindig is
szokták. Most éppen 60 milliónyi elengedett közteľĹilet-foglalási díjrólkell dĺinteniiik, nyilvĺín
ktilön szavazást kér. Nem szokott sok tíZmilliós tételeket elengedni.

Dudás István Jrĺzsefné
Megadja a szőt az előterjesztőnek.

dr. Hencz Adrĺenn
Ezek a bevételek egyebekben még nem állnak rendelkezésre a kĺjltségvetésben, tehát nem
vísszaťtzetésről van szó.

Dudás István Józsefné
Megadja aszőt A|jegyző asszonynak

dľ. Mészár Erika
A Coľvin Sétĺány megállapodás módosítását egy pár ponttal előbb szavaztameg a Bizottság,
ezen móđosítiísnak épp uvoltaz oka, mivelegyérte1művé.vá|t, hogy maga abęruháző olyan
méľtékii kivitelezési munkát fog a közeljövőben megvalósítani' hogy az ő építési
munkálataikat ez akadá|yozta volna. Felkéték, mint annyiszoÍ a beruhźnőt, hogy a lehető
legszfüebb:időintervallumot jelĺlljön meg. Illetve, hą majd később ĺézik a tźrgyalandő
előteľjesztés'eket, akkor a beruházőt arra is kérték; .łrogyha lehet, akkor ne a közterületet
hasznźija felvonulási területként, hanem amennyibeno vannak üľes telkeik, akkor azokat
nagyon szívesen bérbe tudjfü ađni.Ezzel is próbáljak cśiĺkkenteni a kĺ;ĺerulet igénybevéte!é!,
hiszen egyľészt figyelemmel kell lennifü az oÍt élőkľe' rirasrészt valóban bevételkiesést jelent;
de ezt a Tisztelt Képviselő-testĺilet a megállapodásálan már egyszer jóvahagyta. A lehető
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legkisebb méĺtékben próbálja a beruháző a k<jztęrületet foglalni, megtesz mindent annak
érdekében, hogy ez így legyen. A mtĺszakis kollégálĺka| egyeztettek' nem tud ennél kisebb
terĹiletet megjelölni, így kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a javaslatot.

Dudás István Józsefné
Szavazásra bocsátja a Komássy Ákos Képviselő ir źlirta| ktĺlön szavazásra javasolt 6.
határozati pontot.

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzteriilet-haszná|ati
bozzźĺjáru|ást ad - előre egy összegben tĺiľténő đíjfizetés mellett - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznáIó' kérelmező: KEROVA.SMALL Kft.
(székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A.)

Kozteľĺilet-haszná|at ideje: 20|7.július 19. _2011. szeptember 30.
Közteriilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KöZteľület-hasznźt|at helye: Budapest VIII. keriilet, Pľáter utca 55. szám előtti

közteľĹileten
KozterĹilet -haszntiat nagysźĺga: 2 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20L7 .július 1 9.

Dudás István Józsefné
Megállapítja, hogy a Bízottság 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a határozatot
elfogadta.

59112017. (vII.19.) sz. Váľosgazd'áikodásĺ és Pénzůĺgyi Bĺzottsághatározata
(l0 igen' 1 nemo l tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dcint, hogy közterĺilet-haszná|ati
hozzájarulást ad - előre egy összegben történő díjfizetés mellett - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznáIő. kérelmező: KEROVA-SMALL Kft.
(székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A.)

Közterület-hasznáIatideje: 2017.július 19.-20|7. szeptembeľ30.
KözterĹilet-használlat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-hasznáIat helye: Budapest VIII' kerület,Ptźier utca 55. szám előtti

kĺĺzterĹileten
Kcjzterĺilet-hasznźiatnagysága: 2 mf

Felelős: polgármester
Hataridő : 2017 .j úlius 1 9.

Dudás István Józsefné
Szavaztsra bocsátja a Jakabff Tamás Képviselő it á|ta|javasolt 22-es, illetve Z3-ashatźrozati
javaslatokat:

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáĺozatijavaslatot
fogadja el:
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l. kcjzteriilet-hasznáIatihozzájárulást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

KĺizterĹilet-haszná|ő,kérelmező: PedľanoConstructionHungaryKft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter l.29la. fszt.
2r.)

Kĺjzterület-haszná|at ideje: 2017 .július 1,9. - 2017. december 31.
Köztertilet'haszĺá|at céIja: építési munkateriilet (eseti jelegű lerakodás, .

építőanyag bedaruzás, betonozás célj ából)
KöZterület-hasznźúathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Bókay utca46-48.
Köztertilet-haszná|atnagyságaösszesen: 90 m2 + 3 db parkolóhely 1rđm2)

Köaeľĺilet-hasznéilat ideje: 2017.július Lg. _2O|7, december 31.
Közterĺilet-hasznáiat céIja: építési munkatertilet (eseti jetegtĺ lerakodás,

építőany ag bedaruzás, betonozás célj ából)
Közterület-hasznél|at helye: Budapest VIII. kerület, Tömő utca24-26.
Ktizterület-hasznélat nagyságacisszesen: I2O m2

2. tudomásul veszi _ teljes díjmentességgel - a Pedrano Construction Hungary Kft. Budapest
VIII. keľület, Bókay utca 46-48. szźtm és Tcimő utca 24-26. szźtm etőtti közteľĺilet
vonatkozásában építési munkateľület céljából igénybe vett kĺjzterület-haszná|atát 2017.
július 17. nap1átő| - 20|7. jútius 18. napjáig szóló időtartamÍa.

3. a kieső parkolási díj ÁFA lrrrta|mźú a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 46-48. előtti
szakaszon ta|źl|hatő 3 db parkolóhely vonatkozásában (i16 munkanáfl, D6 058,- Ft-ot
koteles megfizetni a końerület-használatľól szóIó hatátonatban megjelölt
bankszám|aszźtmra.

Felelős : polgĺírmester
Hatrĺridő: 2017 .július 1 9.

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot
fogadja el:

1. közteriilet-hasznźiatihozzájárulást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbíakszerint:

Közterĺilet-hasznźiő, kérelmező: Pedrano Construction Hungary Kft.
(székhely: l082 Budapest, Práter u.29la. fszt.
21.)

Közteľület-haszná|at ideje: 2017.július t9. _20t7. decembeľ 31.
KözteľĹilet-haszná|at céIja: építési munkateriilet

KözteľüIet-hasznét|at helye: Budapest VIII. kerület, Bókay utca44-46. szźm
előtti jĺĺľda

Kcjzteľület-hasznźůatnagysága cĺsszesen: 66 m2

KözterĹilet-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Tömő utca24-3O. szźtm
előtti járda

Közterület-haszná|atnagysága cisszesen: |46 m2
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Közteľtilet-hasznttlathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Szigony utcaf7-33.
K<izterület-hasznáIatnagysága összesen: 400 m'

2. tudomásul veszi - teljes díjmentességgel - a Pedrano Construction Hungary Kft. Budapest
VIII. keľiilet, Bókay utca 44-46. szám, a Tömő utca24-30. szám és a Szigony utca 27-33.
szám előtti kĺjzterület vonatkozásában építési munkateľĺilet céljából igénybe vett
közterĹilet-haszná|atát2017 .július 17 . napjátő| - 2017 .július 18. napjáig szóló időtartarlta.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .július 1 9.

Dudás István Józsefné
Megállapída, hogy a Bizottság 6 igen, 4 nem, 2 taÍtőzkodás szavazatta| a javaslatokat
elutasította.

59212017. (v[.19.) sz. Váľosgazdáikodźlsi és Pénzügyi Bizottságbatá,rozata
(ó igen' 4 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot
nem fogadja el:

]. közterület-használati hozzájdľuĺást ad _ teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Közterül et -has znál ó. ké r elmező :

Ko zt erül et-has znĺźl ąt i dej e :

Kö zt e rül e t-has znál at c é lj a :

KÔzter'üI e t-has znál at he lye :

KÓzterület-hasznáIat nag,,s ága osszesen :

KÓ zterüI et-hąs znál at idej e :

Kö zterül et-használ ąt c é Ij a :

Ko zt eriilet- has znál at he lye :

Kö zterüI e t-has znál at nagl s ága t) s s ze s e n :

Pedrano Construction Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a.fszt.
2 r.)
20I7. júltus ]9. _ 20]7. december 3I.
ép ít é s i munlrat er Ĺil et (e s e t i j e l e gű l e r a ko d ó s,
építő anyag bedaruzás, b etonozás célj ĺźb ól)
Budapest VIII. kprület, Bókay utca 46-48.
90 m, + 3 db parkolóhely (30 m,)

20I7. júIius 19. _ 20I7. december 3I.
ép ít é s i munlrnt e r til e t (e s e t i j e l e gű l er ako dás,
építőanyag bedaruzás, b etonozás célj ĺźb ól)
Budapest VIII. kprüIet, TÓmő utca 24-26.
120 m"

2. tudomásul veszi _ teljes díjmentességgeĺ _ a Pedrano Construction Hungary Kft. Budapest
WII. kerület, Bókay utca 46-48. szám és Tömő utca 24-26. szám előtti kozterület
vonatkozásóban építési munkgterület céljĺźból igénybe vett kozterület-használatát 20]7.
júItus I7. napjátóI - 20]7. július 18. napjáig szóló időtartąmra,

3. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmót a Budapest VIII. keriilet, Bótwy utca 46-48. előtti
sząkaszon található 3 db parkalóhely vonatkozásóban (I16 munkanap), 196 058,- Ft-ot
kĺ;teles megfizetni a köztertilet-használaĺľól szóló hątározatban megjelalt
banlcszámIaszámra.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .július 19.

593 ĺ20Í7 . (vII. 1 9.) sz. Város gazdálko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(6 igen, 4 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy az alábbi hatźltozati javaslatot
nem foeadja el:

]. kozterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgeĺ - az alóbbiak szerint:

Kt)zterület-hasznáĺó, kérelmező: Pedrano Constructio,n Hungary W.
(székhely: l082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt.
2r.)

Kozterület-hasznáĺat ideje: 2017. júIius 19. - 2017. december 3].
Közterület-hasznáĺat célja: építési munknterület

Kozterület-hasznóIat helye: Budapest VIII. kerület, Bókny utca 44-46. szdm
előtttiárda

Közterüĺet-hasznáIatnaglságaösszesen: 66m"

Kozteľüĺet-hasznáIąt heĺye.. Budapest VIII. keľüIet, Tomő utca 24-30. szám
eĺőttt iárda

Kozterület-használat nagłsága osszesen.' I46 m,

Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33.
Kozterület-használat nagłságaösszesen: 400 m'

2. tudomásul veszi - teljes díjmentességgel - a Pedrano Construction Hungary Kft. Budapest
VIII. kerület, Bókny utca 44-46. szám, a Tĺ)mő utca 24-30. szám és a Szigony utca 27-33.
szóm előttt köztertilet vonatkozásában építési munlrnterület céljából igénybe vett
kt;zterület-használatát 2017. július ]7. napjától - 2017. július 18. napjáig szóIó
időtartamra.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2017 .július 1 9'

Dudás István Józsefné
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatáĺozati javaslatokat:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a Budapest VIII. keľület,
Népszínhrĺz utca 27. szźtm alatti Gauer Tarsashaz részére a 16/2017. (I.23.) és a
34412017. (V.03.) szźtmi hatźtrozatában megadott közterület-hasznźllati hozzájaruláshoz
kapcsolódó kcizterĹilet-haszná|at dijat, azaz | 383 4I2,- Ft-ot egy ĺisszegben visszautal' és az
529/2017. (vI.26.) szźtmí hatźrozatában megadott kcizterület-hasznáLatí hozzájálru|áshoz
kapcsolódó 188 328,- Ft köZteľület-hasznźiat đíjat elengedi a I8l2O|3. (I\I.24.)
önkormányzati rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak a|apjźn.



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20117 .július 19.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Dobozi
u. 11. szźĺm alatli Táľsashaz ľć,szirc a 26412017. (IV.10.) szárnú hatźrozatában nregadott
k<jzterĺilet-haszná|ati hozztĄáru|áshoz kapcsolódó kĺjzteľület-haszná|at đíjat, azaz 1 077 620,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 1 9.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad közterület-használati
hozzáj áru|źtst az a|ábbiak szeľint :

Közterület-haszná|ó, kérelmező: A Biblia Szĺil Egyesĺilet
(székhely: 1089 Budapest, Golgota út 3.)

Közteriilet-haszná|at ideje: f0I7. augusztus 26.
KĺizterĹilet-használat célja: rcnđezvény (családi nap)
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerĹilet' Szenes Iván téľ előtti

közterĺ.ileten
KĺjzterĹilet-hasznáIatnagysága: 310 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017.július l9.

A V:ĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<lnt, hogy közterület-hasznźtlatí
hozzájáruIást ad - előre egy ĺisszegben tcjrténő díjfizetés mellett - az a|ábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő,kérelmező: YaľgaAndrea Tamaľa egyénivállalkozĺó
(székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. |2.3120.)

Közteľülęt-hasznáIat ideje: 2017 .július f8. _ 20T7 . szeptember 30.
KözterÍilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó tęrasz, megállító táb|a, cégér, napeľnyő
Közterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Stáhly u'. 14. - Somogyi

Béla u. sarka előtti iáľdán
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: 18 + 1 +2+ 14fił

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2017 .július 1 9.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjĺerulet-hasznáIati
hozzájáĺulást ad - előre egy összegben történő díjfizetés mellett - az aIábbiak szerint:

Közteľiilet-haszná|ő,kéręImező: Rekonstľukciĺí Építőipaľi és Szolgáttató Kft.
(l133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88')

K<jzteriilet-hasznźl|atideje: 201.7.július26,_20|7.augusztus31.
Ktizterület-hasznáIat cé|ja: építési felvonulasi terĹilet
Kcjzterület-hasznźllathelye: Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 25.
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szám előtti kozterület
Közterület-haszntiatnagysága: t db paľkolóhely (10 m2)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .július 1 9.

A Városgazdálkodĺísi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozzájáru|ást ad - előre egy összegben ttjľténő teljes díjÍizetéssel - az alábbiak szerint:

Közteľtilet-haszntiő, kérelmező: Budapest VIII. keľület, Futó utca 3. szám
a|atti Társasház
(1082 Budapest, Futó utca 3.)

Közteľĺilet-hasznáIat ideje: 2017.július 20. -2017. augusztus 20.
Közterĺilet-hasznźiat céIja: építési felvonulási terület (mozgó állvĺĺny)
KözterĹilet-hasznźllat helye: Bud3pest VIII. keriilet, Futó utca 3. szám elotti jaÍdan
Kĺjzteľület-hasznáIatnagysága: 6 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 1 9.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nenl ad kozterület-haszná'Iati
hozzáj árulást az a|ábbiak szerint :

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Fľesh & Healthy Kft.
(107 6 Budapest, Garay utca 29 -3 I . 3 / 5.)

Közterület-hasznźiatideje: 20|7.július 19.*2}I&.július 19.

K<jzteľület-haszná|at cé\a: ĺĺrubemutató pult
Kĺjzterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľület, Népszínhtnutca}7. szćm

előtti jaľdán
Kĺjzterület-hasznźiat nagysága: 2m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 19.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoltság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźt|ati
hozzájarulást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzteľtilet-haszsláIő,kére|mező: Budapest VIII. keriilet, Kiss Jĺízsef utca 16.

Közteľĺilet -hasznźIat i dej e :

K<j zterĹilet -használat c éIj a:

Köztenilet -hasznźiat helve :

szám alattĺ Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 16.)

20|7.július |9. _2017. szeptember 30.
építési felvonulási teriilet (homlokzati állvany)
Budapest VIII. keriilet, Kiss József utca |6. szźm
előtti jáĺdan és a Szilágyi utca felőli homlokzat
előtti jáľdan

Közteľület-hasznáIatnagysága: 30 m"
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 19.

A Városgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság úgy d<int, hogy kĺizterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - előre egy ĺisszegben töľténő teljes díjÍizetéssel_ az a|ábbiak szeľint:

Köztertilet-hasznáIő,kérelmező: Budapest VIII. kerĺilet, Víg utca 6. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1084 Budapest, Víg utca 6.)

Közterület-haszná|atideje: 2017.augusztus 01._20I].augusztus 31.
Kĺjzterület-haszná|at célja: építési felvonulási teriilet (homlokzati állvány)
Kö zterül et -hasznźl|at he lye :

Kö zteriil et -hasznźt|at na gys ága :

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 .július 19.

Budapest VIII. kerület, Víg utca 6. szám e|őtti járdán
30 m"

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺileĺhaszntiati
Ilozzájáru|ást ad _ előľe egy osszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kozterület-használó. k&e|mezo: NISZABA Kft.
(székhely: 1063 Budapest, Szív utca 14,2l4.)

Közteľület-hasznźt|at ideje: 2017,július 19. -20L7. szeptember 30.
KöZterĹilet-haszná|at célja: vendéglátó terasz
Köáeľület-haszná|athelye: Budppest VIII. kerĹilet, Vas utca 3.
Köztertilet-hasznźiatnagysźrya: 8 m,

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2017 .július 1 9.

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZterület-hasznźiati
hozzájaru|ást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ pz a\ábbiak szerint:

Ktizterĺilet-basznźtlő,kére|mező: Leo50 Ingatlanbefektető Bt.
(1 1 06 Budapest, Gyakorló utca 4lG.)

KöZterĹilet-haszná|at ideje: zlI7.július l9._2018.jú1ius 19.
Közteľtilet-hasznźiat céIja: építési felvonulási terület
Kĺizteľiilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Leonaľdo da Vinci utca

50. szĺĺm előtti köZterület
Kĺjzterii1et-haszná|atnagysága: 103 m2

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017,július 19.

A Yátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy - előľe egy ĺisszegben töľténő
teljes díjfizetéssel - közteriilet-haszná|atihozzáljźlrulást ad az alábbiak szerint:
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Közterĺilet-használó,kérelmező: BUSZERBudapestiEpítő'és Szere|őZrt.
(székhely: 1163 Buđapest, Uj Kőbánya utca 23.)

AköZtertilet-hasznáIat.ideje: 2017.augusztus 0I._2017.augusztus 31.
KozterĹilet-haszná|atcéIja: védőtető (építési munkaterület)
Köneľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Déľi Miksa u. 7. szźĺll

előtti közterület
Közterület-haszná|atnagysága: 54 m2

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .július 19.

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszná|ati
hozzájárulást ad - előre egy cisszegben tĺjrténő teljes díjťrzetéssel _ az alábbiak szeńnt:

KözterĹilet-hasznáIő,kérelmező: Budapest VIII. kerĺilet, Mária utca 3./A-B
szám a|atti Társasház
(1085 Budapest, Mária utca 3./A-B

KözterĹilet-hasznáIat iđeje: 2017.július 29. _20T7. szeptember 29.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési felvonulási terület
Kcjzteľiilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Mĺíľia utca 3'lA-B szám

előtti jáľdán és úttesten
Közterület-hasznáIatnagysága: 65 m, járďa + 3 db parkolóhely

(parkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgármesteľ
Határiďő: 2017 . július 1 9.

A Varosgazdálkođási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterÍilet-haszná|ati
hozzájźrúást ad _ elĺĺľe egy összegben történő teljes díjÍizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéręlmező: Eiĺtvtis Lóránd Tudományegyetem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

Közteriilet-hasznźiatideje: 2017.július 19.-2017. augusztus 31.
Közterület-hasznáIatcé|ja: építési munkateľĹilet (homlokzati állvĺĺny)
Közteľület-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kerĹilet' Rigó utca 16. szám előtti

já,dT
Ktjzteľület-haszĺá|atnagysága: 44 m"

Felelős: polgármester
Hatańdő: 2017 . július 1 9.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad ktjzteľület-hasznáIati
hozzáj źtru|ást az a|źlbbíak szeńnt :

Kĺizterület-hasznáiő.kére|mezó: Laikus [redonĺzmus Kft.
(1083 Budapest, Bókay János utca 52.)
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Közterület-haszĺá|at ideje: 2017 .július 3I. - 2017 . szeptember 30.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz (pallós)
Köaerület-hasznáLathelye: Budapest VIII. kerület, Bókay János utca szám

előtti^parkolósávban
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m,2 db parkoló

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 20|7 .jtilius 1 9.

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľülęt-hasznźiati
hozzájźru|źlst ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a\ábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő.kéte|mezó: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boráros tét 4.)

Közteľiĺlet-hasznźllat ideje: 20|7.július 25. -2}I&.július 24.
Közteľület-haszná|at céLja: világítótest elhelyezése
Kĺjzteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Népszínház u. 7-9. _

József k<jrút sarok
Közterület-hasznźúatnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 1 9.

A Yttrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľület-haszĺá|ati
hozzájaru|źlst ad - előre egy ĺĺsszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Közteľiilet-használó. kérelmęzo: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boraros tér 4.)

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2017. augusztus 05. _20t7. októbeľ 05.
Kĺjzterület-hasznźiat célja: napernyő
Kcĺzteľiilet-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Népszínhźnu.7-9.
Közteriilet-hasznźiatnagysága: 4 fił

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|7 .j úlius 1 9.

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĹilet-haszná|atihozzájźtulást ad _ előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szęrint:

Ktjzterü1et-haszná|ő,kére|mező: Budapest VIII. keľůilet, Fĺumei út 14. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 108l Budapest, Fiumei út 14.)

Ktlzterület-hasznźiatideje: 2017.július |9._zll7.augusztus 16.
Kĺjzteľiilet-hasznáIat célja: építési munkateľĹilet (homlokzat felújítas)
K<izteľii1et-hasznźiathelye: Budapest VIII' keriilet, Fiumei ÍLt 14. _ Festetics

utca felőli homlokzat
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Kĺjzterület-hasznáIatnagysága: 27 mz

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017.július 19.

2. a Budapest VIII. keľület, Fiumei ifi 14. szám alattiTársasház építési munkateľület céljából
igénybe vett ktizterĹilet-használat díjat 201,7. július 16. - 2017. július 18. napja kozĺjtti
időszakľa vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
IJatáridő: 2017 .július 1 9.

A Viírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az 55212017. (VII.10.) számú
hatátozatti az alźlbbiak szerint módosítja:

KözterĹilet-használó. kéľelmező: Gastrobud Kft.
(székhely: l082 Budapest, Corvin sétany 4lb.)

K<izterÍilet-hasznźiat ideje: 2017.július 07. _2017. szeptembeĺ 30.
Kcizterület-haszĺźiatcé\a: vendéglátó tetasz ł napernyő
Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2. - Nagy

Templom u. sarka elotti járdán
Kcjzterü1et-haszná|atnagysága: 65 m" + 40 m.
Díjfizetés ütemezése: havonta

Felelős : polgármester.
Hataľidő: 2017 .július 19.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Budapest VIII. kerület, József
kdrut 38. szám alatti Tĺírsasház részéte a 493120|7. (vI.12.) számu hatátozatában megadott
köZtertilet-haszná|ati hozzájáruIáshoz kapcsolódó közteľĹilet-haszná|at díjat, azaz 170.009,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján.

Felelős: polgármester
Hatáĺído: 2017 .július 1 9.

A Yáĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźt|ati
hozzájáru|źlst ad _ havonta tĺjľténő teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźt|ő.kére1mező: SKSP-CoľnKft.
(székhely: 2083 Budapest, Solymár,Mészégető u. 19.)

A közterület-haszná|at ideje: 2017.július 19. _2017. szeptember 30.
Kĺjzterĺilet-hasznáIatcé|ja.. vendéglátó tetasz
Közterület -haszná|at helye :

Ktj z ter ül e Ĺ -hasznźiaL nagy s ága :

Felelős : polgĺírmester
Hataríđő: 2017 .július 1 9.

Budapest VIII. kerület, Kĺudy u. 8. szám előtti jaľdán
43 nt"
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Dudás István Józsefné
Megállapítja' hogy aBizottsźry|2igen,0 nem' 0 tartózkodással a hatttrozatokat elfogadta'

594ĺ2017. (vII.ĺ9.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII. kerület,
Népszínhaz utca 27. szźlm alatti Gauer Társashaz részérę a |612017. (I.23.) és a
344/2017. (V.03.) számű hatźrozatában megadott közterĹilet-hasznźt|ati hozzájźruláshoz
kapcsolódó kĺjzterĹilet-haszná|at dijat, azaz I 383 4I2,- Ft-ot egy összegben visszauta|, és az
52912017. (vI.26.) szttrĺlil hatźnozatźtban megadott kdzterĹi|et-hasznéiati hozzájtruláshoz
kapcsolódó 188 328,- Ft közterĺilet-haszná|at díjat elengedi a I8l20I3. (Iv .24.)
önkormányzati rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20117 .július 1 9.

59 5 /20 t7 . (vil. 1 9.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy a Budapest VIII. kerület, Dobozi
u. 11. szám alatti Társasház részére a264/20|7. (IV.IO.) számú hatátozatában megadott
köztertilet-haszná|ati hozzájáruláshoz kapcsolódó közterület-hasznáIat dijat, azaz I 077 620,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. s (1) bekezdésben foglaltak a|apjtn.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'7 .július 19.

59 6 ĺ20 17 . (WI. 1 9.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taftőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterĺilet-hasznźtlati
hozzájárulást az alábbiak szerint:

KözterĹi1et-hasznźiő,kére|mezó: A Bĺblia Szól Egyesület
(székhely: 1089 Budapest, Golgota út 3.)

Közteľület-haszná|at ideje: 2017. augusztus 26.
KözteľÍilet-haszná|at cé|ja: rendezvény (családi nap)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Szenes Iván tér előtti

kĺjzterületen
Ktĺzterület-haszná|atnagysága: 310 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017.július 1 9.
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597 l20 t7 . (vII. 1 9.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazđálkodási és Péĺlzugyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati
hozzájáru|źtst ad - előre egy összegben történő díjfrzetés mellett - az alábbiak szerint:

Közterület-használó,kéľelmező: VaľgaAndreaTamaraegyénivállalkozó
(székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 12.3120.)

KÔzterĹilet-hasznźiat ideje: 2017.július f8. _2017. szeptember 30.

Köztertilet-használat célja: vendéglátó terasz, megállító tábLa, cégér, napernyő

Közterület-hasznźůathelye: Budapest VIII. keriilet, Stáhly u. 14. _ Somogyi

KözteľĹilet- haszĺáIatnagysága: ffŤ ľ;TY ii.:ij*ou"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .július 19.

59 8 ĺ2017 . (vil. 1 9.) sz. Váro s g azdá|ko dálsi és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kĺjzteriilet-haszntůati
hozzájfuu|ást ad - előre egy összegben történő đíjfizetés mellętt - az alźhbiak szerint:

Kozter{ilet-haszná|ő,kére\mező: Rekonstľukciĺí,Építőiparĺ és Szolgáltató Kft.
(1133 Budapest, Hegedĺĺs Gyula utca 88.)

Kĺjzteriilet-hasznáIatideje: 2017.július 26._20|7. augusztus 31.

Közterület-haszntiat cé|ja: építési felvonulási terület
Közterĺilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 25.

szám előtti kozteriilet
Közterület-hasznáIatnagysága: 1 db paľkolóhely (10 m2)

Felelős : polgiĺľmester
Hatátiđő 2017 .július 1 9.

59912017. (vil.19.) sz. Váľosgazdźilkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizteľület-hasznźiati
hozzájźrulást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjÍizetéssel _ az alábbiak szerint:

Közteľĺilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest vlil. kerület, Futó utca 3. szám
a|atti Táľsasház
(1082 Budapest, Futó utca 3.)

Ktĺzterület-hasznźiat ideje: 2017.július 20. _2017. augusztus 20.

Közteľiilet-hasznáLatcé|ja: építési felvonulási teľület (mozgő állvrĺny)
Közteriilet-hasznáIathelye: Bud3pest VIII. kęrĹilet, Futó utca 3. szám előtti járdan

Közterület-haszná|atnagysága: 6 m"
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Felelős: polgármester
Határidő: 20L7 .július 1 9.

600 12017 . (vil. 1 9.) sz. Város gazdáIkod ási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteľület-használati
hozzáj áru|ást az a|ábbiak szeľint :

Kĺi zteľĺil et -haszná|ő, kére l mező :

Kö zteľület -haszná|at i dej e :

K<j zteľül et -hasznáIat cé|j a:
Kozterület-használat helye :

Közterül et -hasznétlat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatérídĺĺ: 20|7 .július 1 9.

601 12017 . (vil. 1 9.) sz. Vá ľos g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺizko dás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľület-hasznáIati
hozzźýárulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Ktĺzterület-használó. kére|mező:

Kö zterület -hasznźúat idej e :

Kĺj zteľiil et -hasznźiat cé|j a:
K<j zterĹilet -hasznźi at he l ve :

Kö zterül et -haszná|at nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 .július 19.

Fresh & Healthy Kft.
(107 6 Budapest, Garay utca 29 -31. 3 I 5.)
20ĺ7.július 19. _2018.július 19.
arubemutató pult
Budapest VIII. keľület, Népszínhaz utca27. szźlm
előtti jĺíľdán
2m"

Budapest VIII. keriilet, Kiss József utca 16.
szám alatti Társasház
(székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 16.)
2017 'július |9. _2017. szeptember 30.
építési felvonulĺísi terület (homlokzati állvany)
Budapest VIII. keriilet, Kiss József utca 16. szźm
e|(5tti jańarl és a Szilágyi utca felőli hom|okzat
előtti^jĺáľdán
30 m'

602/2017. (v[.19.) sz. Városgazd,ár|kodálsi és Pénziiryi Bĺzottságbatározata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznéiati
hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Budapest WII. keľůiletn Víg utca 6. szám alatti
Társasház

KöZterület-használó " kérelmező :
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(székhely: 1084 Budapest, Víg utca 6.)
Közterület-haszná|atideje: 2017.augusztus 0|.-201].augusztus 31.
Közterület-használat célja: építési felvonulási terület (homlokzati áI|vány)
Kö Zteľtil et -haszněiat helye :

Kö aerul et -haszná|at na gys ág a :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

Buđapest VIII. kertilet, Víg utca 6. szám előtti járdarl
30 m'

603 12017 . (VII. 1 9.) sz. Vá ľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy kĺjzteriilet-haszná|ati
hozzájárulást ad - ęlőre egy osszegben torténő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő. kérelmező: NISZABA Kft.
(székhely: 1063 Budapest, Szív lltca14.2l4.)

KĺjzterĹilet-haszĺźt|at ideje: 20|7.július 19. _2017. szeptember 30.
Közteľtilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszĺá|at helye: Budapest VIII. keriilet, Vas utca 3.
Közterület-haszná|at nagysága: 8 m.

Felelős: polgármester
Határido: 2017 .július 19.

604120|7. (v[.19.) sz. Váľosgazdálkod'átsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(lf igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yőĺosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
bozzájźlrulást ad - előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Közteriilet-hasznźiő, kérelmező: Leo50Ingatlanbefektető Bt.
(1 106 Budapest, Gyakoľló utca 4lG.)

K<jzteľü1et-hasznźůatideje: 2017.július l9._20l8.július 19.

Kĺiztertilet-haszná|at céIja: építési felvonulási teľület
K<jzteľü1et-hasznźiathe1ye: Budapest VIII. keľület, Leonaĺdo da Vinci utca

50. szám előtti közteľĹilet
Közteľület-haszná|atnagysága: 103 m2

Felelős: polgármester
Hataridó 2017 . július 1 9.

605120|7. (vII.19.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy - előre egy cisszegben tĺirténő
teljes díjfizetéssel - közterĹilet.hasznátlatihozzájtrulást ad az a|źtbbiak szerint:
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Közterület-haszná|ő,kérelmező: BUSZERBudapestiÉpítő.ésSzere|őZrt.
(székhely: 1163 Budapest, Uj Kőbánya utcaZ3.)

A kĺizterület-használat ideje: 2017 . augusztus 0I. - 2017 . augusztus 3l.
Közterĺilet-hasznáIat célja: védőtető (építési munkateriilet)
Közterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kertilet, Déri Miksa u. 7. sztlm

előtti kozterulet
Közteľület.haszná|atnagysága: 54 mf

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 19.

60 6 l z0 17 . (vII. 1 9. ) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és Pénzĺigyĺ B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterÍilet-hasznáIati
hozzźĄáruIást ad - előre egy cĺsszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbíak szerint:

K<jztertilet-hasznźiő,kérelmező: Budapest \łII. kerület, Máľĺa utca 3./A-B
szám a|atti Társasház
(1085 Budapest, Mária utca 3'IA-B

Kĺjzterület-hasznáIat ideje: 2017.július 29. -2017. szeptembet 29.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési felvonulási teľület
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület' Maľia utca 3./A-B szám

előtti iárdán és úttesten
Közterület-haszná|atnagysága: 65 -mf járďa + 3 db parkolóhely

(parkolóhelyenként 1 0 m2)

Felelős: polgármesteľ
Hatźtrid(5: 2017 . július 1 9.

607 l20t7, (vil. 1 9.) sz. Város g azdá|kodási és Pénzĺiryĺ Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźllati
hozzájáruLást ad _ előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźllő,kérę|męző: Eötvös Lóľánd Tudományegyetem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

KözteľĹilet-hasznźtIatideje: 2017.július t9._20|7. auguszťus 31.
Közterület-hasznźl|at céIja: építési munkaterület (homlokzati á||vány)
Kcizteľület-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľiilet, Rigó utca 16. szám e|őtti

jardaÍl
Kĺjzterü1et-haszná|atnagysága: 44 fił

Felelős: polgáľmesteľ
Hataiđő: 2017 .julius 1 9.
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Közterulet -haszná|ő, kérelmező :

Kö zterül et -hasznéiat i dej e :

Kö ztertil et -hasznáIat céIj a:
Kö Zterül et -haszná|at he lye :

Kcj zterület -haszná|at nagyság a :

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2017. iúlius 19.

Kö ztertil et -használó, kérelmező :

Közterül et -hasznáIat i dej e :

Közteľiilet -haszná|at céLj a:
Kĺizterül et -hasznźúat helye :

Kĺjztenilet -hasznáIat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatfuido: 201'7 .július 1 9.

KözterĹilęt -haszĺńIő, kérelmező :

Közterület -haszná|at i dej e :

Kö zteľület -hasznáIat cé|j a:
KözterĹil et -haszná|at helye :

Ktjz Ĺcrület -haszněiat nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 1 9.

TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boľáros tét 4.)
20L7 .július 25. _ 2018, jil|ius 24.
világítótest elhelyezése
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9. _
József k<jrut saľok
!m2

TRESSER RESTAURANTS Kft.
(l095 Budapest, Boriíľos tér 4.)
2017 . augusztus 05. _ 20|7. október 05.
napeľnyő
Budapest VIII. kerület, Népszính az u. 7 -9.
4m'

608ĺ20|7. (VII.19.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatá,rozata
(l2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-hasznáIati
hozzáj áru|ást az a|ábbiak szerint :

Laikus Hedonizmus Kft.
(1083 Budapest, Bókay János utca 52.)
2017.július 3I. _2017. szeptember 30.
vendéglátó ter asz (pal ló s)
Budapest VIII. keľĹilet, Bókay János utca szám
előttipaľkolósávban
20 m" 2 db parkoló

609/2017. (vII.19.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(l2 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺjzterület-haszná|ati
hozzájźtru|ást ad - előre egy osszegbén történő teljes díjÍizetéssel - az a|ábbiak szerint:

610ĺ2017. (WI.19.) sz. Városgazdáilkod,őtsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yáľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság űgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
hozzájaru|ást ad _ előre egy összegbén történő teljes d!fizetéssel _ az atábbiak szerint:
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611 l 2017 . (vII. 1 9.) sz. Város gazdálkodási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

f . kijzteru|et-hasznáLati hozzäjźrulást ad _ előľe egy összegben tcjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-hasznźůő,kérelmező: Budapest VIII. keriilet, Fiumeĺ út 14. szám
alatti Társasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 14.)

Kozterület-haszná|at ideje: 2017.július 19. -2017. augusztus 16.
Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Fiumei iń 14. - Festetics

utca felőli homlokzat
Köztertilet-haszná|atnagysága: 27 m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017.július 19.

3. a Budapest VIII. kerület, Fiumei ilt 14. szám a|atti Társasház építési munkateľület céljából
igénybe vett kĺjzterület-használat díjat 2}I7.július |6. - 2017. július 18. napja közötti
iđószakła vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 .július 1 9.

612ĺ20L7, (vII.19.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 552/2017. (VII.10.) szźtmu
határozatáú az a|ábbíak szeľint módosítia:

Közteriilet-haszná|ő, kérelmező: Gastrobud Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Coľvin sétźny 4lb.)

Közteľiilet-hasznáIat ideje: 20|7.július 07. _2017. szeptembeľ 30.
KözterĹilet-használat célja: vendéglátó terasz+ napernyő
KĺjzterĹilet-haszĺźiathelye: Budapest VIII. keriilet, Coľvin sétłĺny 2. _ Nagy

Temqlom u. sarka e|őtti jardarl
Köztertilet-haszná|atnagysága: 65 m, + 40 m'
Díjfizetés ütemezése: havonta

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .július 19.

613ĺ20Í7.(v[.19.) sz. Yáľosg azdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizotts ághatározata
(I2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület' József
korút 38. szźtm a|atti Társasház részére a 49312017. (VI.12.) számú hatétrozatában megadott
közterĹilet-használati hozzájáruláshoz kapcsolódó közteľĺilet-hasznáIat díjat, azaz 170.009,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 19.

61'4 /2017 . (vI[. 1 9.) sz. Városgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcjzteľĺilet-haszná|ati
hozzájźtrulást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbíak szerint:

Közterület-használó " kér e|męzo :

A kti ztertil e t-hasznźiat i dej e :

Ko ztęriilet-haszná|at c é|j a:

Kö zteľül et-haszná|at helye :

Ko zterül et-haszná|at nagys ág a :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július l9.

SKS P-Coľn Kft.
(székhely: 2083 Buđapest, Solymár, Mészégető u. 19.)
f0I7. jiúius 19. - 2017 . szeptember 30.
vendéslátó tetasz
Budapest VIII. keľiilet, Kľúdy u. 8. szám előtti járdĺán
43 m"

Napiľend 3.6. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-ve|
kap cs o lato s d iin tés meghozata|ár a

Dudás István Józsefné
Megadja a szőt Jakabs Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A kiegészítést nem olvasta, de ha csak a 

',Nagy 
Ho-ho-ho horgász,,, akkor nem kéľ olvasási

szünetet. Ha van valami másvźůtozás is, akkor...(Kozbeszólás.) Tehát nem kér. A Szigony
utca, tehát a Klinikĺík metróállomás előtti csomópontľól beszélne. Azt nem szokta szeľetni,
hogyha a JGK bonyolít mindent, meľt akkoľ abeszerzésí,kozbeszerzési e|jáĺźlsok nem j<innek

vissza abizottság e|é. Ezt most se szereti. Viszont, ha mégis igy |esz, akkor azt szeretné kéľni,
hogy az elkészült teľveket még a kivitelezés beszerzése eIőtthozza a JGK a VPB elé. Lehet,
hogy amúgy is sziikség van eÍTe' talán tulajdonosi hozzájáru|ás miatt, de mindenképpen
szeretné látni, és szerinte a Bizottság legtöbb 1eg]a szeretné látni ezeket a terveket.
Megkérdezi, hogy mielőtt a tervezés elkészülne, mi a kĺjzlekedési koncepció a Szigony
utcaról? Azt tudja, hogy a Tĺimő és a Práter utca kdzött a Corvin sétány lezźrásźna|
kapcsolatban kétiranýsításra kerül a Szigony utca, pl. a Bókay átjźttása meg fog szúnni, vagy
legalább is csökkentett forgalmű lesz' ha jól emlékszik, viszont itt az,Ü||ői-Apáthy, és az
Apáthy-Tömő k<izötti két szakaszával mit terveznek tenni? Tehát ott is kétiranyú lesz, vagy
valahol kergetoztetik majd a forgalmat kisebb utcákban? Ezt szerctné megkérdezli, még
mielőtt a tervezésbe belefognának. Hogyha esetleg megvalósul, és kétirányú lesz a Szigony
utca végig, akkoľ lesz-e rajta esetleg valamilyen tĺimegkĺjzlekedés, kĺizéptávon, hosszútávon
tervezik-e kezđeményezni ezt a Fővárosnál? Ételemszerueĺ a Klinikak metrómegálIó
véleménye szerint Budapest egyetlen olyan metrómegállója, ami semmilyen átszáIlást nem



nyújt' úgyhogy nem biztos, hogy nem lenne értelme a kerület jobb lefedése szempontjából itt
egy vonalat létľehozni.

Dudás Isfuán Józsefné
Megadja a szót az előterjesztőnek.

dr. Hencz Adrienn
A Képviselő úľ által felvetett Üllői út - Apáthy _ Tcimő utca nem tĺírgya ęrľlek az
előterjesztésnek. Képviselői felvilágosítás kérésben tudjak kezelni' természetesen a JGK Zľt.
közľemrĺködésével, hogy milyen egyéb forgalomtechnikai teľveket kívĺĺnnak még az érintett
terĺileten kialakítani.

Dudás István Jĺózsefné
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatfu ozati javaslatot:

A Viírosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIil. kęľĹilet, Szigony utca (Üllői úti csomópont) kiszélesítésével
kapcsolatos valamennyi feladat teljes körű lebonyolításával megbizza és
me gh atalm azza a Jó zsefu aro s i G azdá|kodás i Kĺĺ zpo nt Zrt' -t.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 .július l 9.

2. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert a megbízási szęrződés a|áirására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźtriđíĺ: 2017 ,július 31.

3. a 35013 lltsz.-il, természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Auróra u. 2I. sz. a|atti
tźrsashź..z tuzfa|źnak szigetelését és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász c. rajzfi|msorozattal
kapcsolatos motívumok felfestését e|végzi, mely feladatok ellátásával megbízza és
meghatalmazza a Józsefuarosi Gazdálkodĺísi Kĺlzpo nt Zrt.-t.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 20t7 .július 19.

4. a határozat 3. pontja a|apján felkéri a polgármestert a 89/20t7. (IV.13.) számíl
képviselőtestĹileti hatźĺrozat a|apjźn, 2017. május 03. napján kötött megbízási
szerzőđés móđosítrĺsának elkészítésére és a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017,július 3 1.

Dudás István Jĺízsefné
Megállapítja, hogy aBizottság9 igen, 0 nem, 3 tartőzkodás mellett ahatźrozatot elfogadta.

615120Í7. (uI.19.) sz. Városgazdá|koilálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Szigony utca (Üllői úti csomópont) kiszélesítésével
kapcsolatos valameĺľryi feladat teljes korrĺ lebonyolításával megbizza és
meghatalm azza a Józsefu árosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. -t.

Felelős: polgármester
Határídő: 2017 .j úlius 1 9.

2. ahatánozat 1. pontja a|apjánfelkéri apolgármesteľta megbízásiszeruődésa|áírására.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2017 . iúlius 3l.

3. a 35013 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Auľóra u. fI. sz. alatti
tiírsasház tuzfa|źnak szigetelését és a Nagy Ho-Ho-Ho Hotgász c. ľajzfilmsorozatta|
kapcsolatos motívumok felfestését elvégzi, mely feladatok ellátásával megbízza és
meghatalm azza a Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. -t.

Felelős: polgármester
Határido: f0I7. iúlius 19'

4. a hatttrozat 3. pontja a|apján felkéri a polgármęstert a 8912017. (IV.13.) számil
képviselő-testületi határozat alapjźln, 20L7. május 03. napján kötött megbízási
szer ző đé s m ó d o s ítás án ak e|ké szítés ére é s a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .július 3 1.

Napirend 3.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Rigĺí utca 3. számú ingatlannal
kap cs o latos dii ntés ek meghozata|ár a

Dudás István Józsefné
Megadja a szőt Jakabfu Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A Rigó utca 3-al kapcsolatban ęgy rcivid kérdése van' Lehet, hogy ő nem éľti rendesen, tehát
itt bontás lesz? Leboĺtják azt aházat, és újat építenek? Hogyan fog történni ez abervhźzás?

Dudás István Józsefné
Megadja a szőt Fernezelyi Gergelynek.

Fernezelyi Geľgely
A haz részben lesz lebontva, az utcai homlokzati része marad meg, tehát a bęlső része |esz
lebontva, és így fog új hazépn|nihelyette.

Dudás István Józsefné
Jakabfy úrnak mondja, hogy nem titkos ateÍv, ő tegnap megnézte, Valóban nagyon jól nézki,
egy nagyon nívós, szép éptilet fog épülni, Ĺlgy, hogy az eľedeti _ ha nem téved, egy
klasszicista - homlokzat megmarad. Eľre egy modeľn épĹiletrész keriil, ami érdekes, de nem
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ľossz. Meg lehet tekinteni a koncepció-teľveket, jőI néz ki, javasolja elfogadásra. Megadja a
szót Komássy Képviselo úrnak.

Komássy Ákos
Egy kérdése lenne. Szakmailag nem elég képzetthozzá, de ha jól éti, akkor az elóterjesńés
azt je|entí, hogy ezze| a kozhaszná|ati céIra történő átadással 5,5-ĺis beépítési szintterĹileti
mutatót érhet el az új épület az egyébként az ĺivezetben szokásos 3,5-es mutatóval szemben?

Dudás István Józsefné
Megadj a a szőt szakértő úrnak.

Fernezelyi Geľgely
A 3,5-es helyett 4,5-es mutatót éľhet el, de a terv ezt nem haszná|ja ki, tehát a 3,5-ösh<jz
képest 4-es szintĹĺ mutatóig jut el. Valóban, egy kicsit nagyobb lesz.

Dudás István Józsefné
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatáĺozati javaslatokat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi hozztĄétru|ását adja a ZAHoRA Kft.
(cégegyzékszźlĺn:13 09 110895; 2161 Csomád,Zahora u 9.) kérelmére, hogy a Budapest
VIII. kerület' Rigó utca 3. szttm a|aÍÍi ingatlanon tervezeÍt lakóépiilet építési engedélyezése a
jelen eljáľásban benyújtott terv szerint, a Rigó utca felé új útcsatlakozás kiépítésével
valósuljon meg. A Bizottság hozzćĺjáru|tlsát az alábbi feltételekkel és kikĺitésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulźls a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszeruése alól,

b. a beľlhézőnak (építtetőnek) a kozutkezeloi és munkakezdésí (burkolatbontási)
hozzil1áru|ást a vonatkozó rendęlet (19/1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet Polgrĺľmęsteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maĺadékĺalanul be kell tartani,

c. a hozzźĄétrulás a Budapest VIII. kerület, Rigó utca (hĺsz.: 3522|) érintett út- és
j ár daszakaszara terj ed ki,

d. kötelezi a benlhazőt (építtetőt) a Rigó utcában az uj utcsatlakozźls _ csapadékvíz
elvezetését biztosító _ megfelelő minőségtĺ kialakítasáĺa, me|yrebervhazőlépíttető 5

év garaĺciźttvállal:

. a kapubehajtó útcsatlakozást _ a szegély kiépítése után _ az a|étbbi rétegľenddel kell
kialakítani:

4 cm vtg. MAl l
15 cm vtg. CI2ll5-32-Fl betonalap
20 cm vtg. fagyźiló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A tervęzett felhajtó rámpa mentén a sérüIt aszfa|t útburkolatot legalább 30 cm
szélességben,4 cm MAl1 öntĺjtt aszfalttaI kell helyreállítani.
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e. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|t&ő| a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzźtjźru|ás csak aZ engeđé|yező szervek, sza\ďlatőságok
előírásainak marađéktalan betaľtásáva|, a döntés napjától számított 2 évíg éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .július 19.

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. kozhasznáIat céljára, téľítésmentesen, határozat|an időre átveszi a 3522813 ľľsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Rigó u. 3. szźlm alatti ingatlan 3I-F120I7
munkaszámű vázrajzán II-es számmal megjelölt, I07 m2 nagyságú, füldszinti teľületét a
tulajdonos és egyben építtető Kĺeditor Consult Kft.-től (székhely: 1085 Budapest, Rigó u.
3.) és egýtta| elfogadja ahatźrozat mellékletét képező - a Józsefuárosi onkormźnyzat és
a Kĺeditor Consult Kft. k<izĺitt kötendő _ Kozhasználat Cétjóra Átadott Területre
Vonatknzó Használati Megállapodást azzal, hogy a kozhasznźiat céIjáĺa átvett ingatlanľész
területlétesítési, állagmegóvási, karbantartási, takaľítási és szükség szeľinti felújítási
feladatait az épület fermállásáig az ingat|an mindenkori tulajdonosa látja el, valamint azza|,
hogy a tęľületet saját kciltségén kialakítja, és ezt kcivetően időbeli koľlátozással
munkanapokon 8.00 és 18.00 őrakozoÍt. - aď1a átkozhaszná|atra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 1 9.

2. felkéri a polgármesteft az 1. pontban rögzitett Megállapodás a\áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2017. augusztus 31.

Dudás István Józsefné
MegáIlapítja, hogy a Bizottság 12 ígen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett a határozatokat
elfogadta.

616t20|7. (vil.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizotts ághatározata
(|2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi hozzájaru|ását adja a ZAHORA Kft.
(cégtregyzékszám:13 09 110895;216l Csomád,Zahora u 9.) kérelmére, hogy a Budapest
VIII. keľiilet, Rigó utca 3. szźml a|atti ingatlanon tewezett lakóépület építési engedélyezése a
jelen eljaľásban benýjtott terv szerint, a Rigó utca felé új útcsatlakozás kiépítésével
valósuljon meg. A Bizottság hozzájáru|ását az alábbi feltételekkel és kikĺitésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájźrulás a beruhazőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aIoI,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a köziltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzajaru|ást a vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti



mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

c. a hozzäjátulás a Budapest VIII. kerület' Rigó utca (hĺsz.: 35f2I) érintett úĹ és
j ár daszakas zára terj ed ki,

d. kötelezi a beruházőt (építtetőt) a Rigó utcában az új útcsatlakozás - csapadékvíz
elvezetését biĺosító _ megfelelő minőségű kialakításara, melyre benlhézőlépíttető 5
év garanciźúvállal:

. a kapubehajtó útcsatlakozást _ a szegéIy kiépítése után _ az a|ábbí rétegrenddel kell
kialakítani:

4 cm vtg. MA11
15 cm vtg. CI2lI5-32-Fl betonalap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A tervezett felhajtó rámpa mentén a sérült aszfa|t útburkolatot legalább 30 cm
szélessé gbe n, 4 cm MA 1 1 önttitt aszfalttal kell helyreállítani.

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

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadékta|anbetartásával, a döntés napjátől számítottZ évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július 19.

617/f017. (uI.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kor-használat cé|jáĺa, térítésmentesen, hatźrozat|an időľe átveszi a 3522813 hľsz.-ú,
teľmészetben a Budapest VIII. kerĺilet, Rigó u. 3. szám a|atti ingatlan 31-Fl20I7
munkaszámu vázrajzán II-es számmal megielti|t, I07 m, nagyságú, ftildszinti tęrĹiletét a
fulajdonos és egyben építtető Kĺeditoľ Consult Kft.-től (székhely: 1085 Budapest, Rigó u.

3.) és egyúttal etfogadja ahatfuozatmellékletét képezo _ a Józsefulírosi onkotményzat és
a Kĺeditor Consult Kft. között kötendő _ Közhąsznátat Céljára Ándott Területre
Vonatkozó Használati Megállapodárt azza|, hogy a kozhaszná|at cé|jáĺa átvett
ingatlaĺľész teru|et|étesítési, állagmegóvási, kaľbantaľtási, takaľítási és sziikség szerinti
felújítási feladatait az épi|et fennállásáig az ingatlan mindenkori fulajđonosa látja el,
valamint azza|, hogy a tertiletet saját kĺlltségén kialakítja, és ezt követően időbeli
koľlátozással - munkanapokon 8.00 és 18.00 óra kĺjzĺjtt - adjaátkozflasznźiatra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19'
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2. felkéri a polgármestert az 1. pontban rogzített Megállapodás a|áírására.

Felelős: polgarmesteľ
Hataridő: 2017 . augusztus 31.

A 6Ĺ7/20|7. (v[.19.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

4. J ózsefv árosi GazdáIkodási Kőzpont Zrt.
(írósb eli előterj e szté s)

Dudás Istvánné
Javasolja külön tělrgya|ásra a 4.7 napirendet. Kérdezi, hogy van-e valakinek kĹilöntárgyalási
javaslata? Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselonek.

Jakabff Tamás
4.I0., 4.I2., 4.|3., 4.|4., és 4. 1 5.

Dudás Istvánné
Más kikéréS nincs, így a blokkban maradt napirendi pontok együttes vitźtját megnyitja, |eztlrja.

Szavazástabocsátjaaza|ábbihatározatl javaslatokat.

Napirend 4.1. pontja: Javaslat az Ú1 Teleki téľi PiacI.ĺ}jeIű üzlethetyiségének albérletbe
adásához való bérbe adői hozzájárulásra
Előterjesztő,. Mach József - Uj Teleki téri Piac és Termeĺői Piacok vezetője

A Vaľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy

l' hozzźĄáru| a Budapest VIII. keľület,35123111 hĺsz. alatt kialakított, természetben azUj
Teleki téľi Piacon talźihatő Il2 jeIzésu, 19 m2 alapteľĹiletű, önkormiínyzati tulajdonban
lévő, nem lakás céljĺíľa szo|gtiő helyiség vonatkozásábaĺ a one Moľefľuit Korlátolt
Felelősségű Tĺírsaság béľlő (székhely: 1102 Budapest, ónodi utca 4-6. II. em.2.:
cégsegyzékszttm: 0I-09-1'74043; ađőszám: 243762|7-I-42; képviseli: Recskó Lajos
igyvezeto; a továbbiakban: Bérlő) kéľelmének helyt adva az ilz|etheIyiség albérletbe
ađásźthoz Lakatos Józsefné egyéni vźtllalkoző (székhely: 1074 Budapest, Alsó erdősor
ltca |2. Fszt. 5lA ajtó; nyilvantartási szźtm: 51408365; ađőszźm: 6821286I-I-42; a
továbbiakban: Albérlő) részére az onkoľmányzat és a Bérlő kĺjzött fennálló bérleti
jogviszony időtartamrĺhoz ígazodőan 2029. miĺľcius 14. napjáig, az alábbi feltétęlek
szerint:

a) A Bérlő masfelszeres béľleti díj összeget, azaz 37.050,- Ft/łró + ÁFA összeget
kĺitęles megťĺzetni az Önkormźnyzat számára.

b) A Bérlő a már beťlzetett óvadékot feltölti az lljomarl megállapított bérleti díj
összegének megfelelő mértékig.

c) A szeruődés megszúnése esetén az Albétlró a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli
térítés igénye nélkül köteles kiĺiľíteni. Továbbá a helyiség béľleti díjaĺa vonatkozóan
az A|bér|ó készfizeto kezességet vá||a|, illetve az onkoľmźnyzat tulajdonában á11ó

nem lakás céIjźra szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeirőL szőIő
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35/2013. (VI.20 ) önkormányzati rendel et 1'7 . $ (a) bekezdésben meghatározott
ko zj e gy zói o kiratot a| áítj a.

d) Ha a bérleti szerzőđés cserehelyiség biztosítási k<itelezettség mellett szűnik meg) a
cseľehelyi s é g me gfelelő ségénél kizźr ő|ag a B érlő vehető frgyélembe.e) Ha a bérleti szerzódés a Bérlő halá|a miatt szűnik me-g, az AIbértő a béľleti
jogviszony 1olytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan 

''"-ély befogadása történik,
aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint eiidegeníté.til.'" vänatkozó 

"gy"śszabályokĺól szóló 1993. évi LXXVIII. tĺirvény alapján a béľleti jogvisióny
folytatására j o go sult.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizp ont Zrt.
Határidő: 20L7 .július 1 9.

2. ahatttrozat 1. pontja szerinti béľbeadói hozzájáru|źls akkor |ép hatátyba,ha aBérlővel
fennálló bérleti szerzódés módosítása aLáírásraĹeľül a felek által.

Felelős : J őzsefu árosi Gazdálkodási Közp ont Zrt,
Határidő: 20|7 .július 1 9.

3. felkéľi a polgáľmestert a Bérlővel fennálló bérleti szerződéshatźrozat 1. pontja szeľinti
módo sításán ak a|áír źsźr a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. augusztus 1 8.

NapÍrend 4.2. pontja: MAJNA.SPED Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet,
Futó u. 5. szám alatti üres, tinkormányzatitulajdonrł, nem lakás céljáľa szo|gá|őhelyĺség
bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag)/ongazdálkodásĺi igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzá,járul.a Budapest VIII. kerůilet, Futó utca 5. szám a|atli,35576/1lN0\usz.-ű, |04
m. alapterületű, iires, önkormrĺnyzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló hetyiség
bérbeadásahozhatározatlan időrę, 30 napos felmondási idő kikötésevela MAJNA-5PED
Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 59-61.; cégegyzékszám: 01-09-878551;
adőszálm: 13891091-2-42; képviseli: Magyar József tigryčieta) részére, raktáľozási
tevékenységcéIjára,84.000,- Ftthĺl béľIeti díj + ÁFA + köziizemi és külĺinszo|gá|tatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodrísi igazgatőja
Hatźltiđő: 2017 .július 1 9.

2.) felkéri aJőzsefvfuosi Gazdálkodási Központ Zrt=tahatźrozat l.) ponda szeľinti bérleti
szerződés megkĺitéséľe, amelynek feltétele, hogy azonkoľmĺínyzaí tula;donauan ál1ó nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeirői szóló 

-35/2013. 
(VI.20.)

ĺinkoľmłínyzati rendelet |7. $ (4) bekezdése a|apjan közjegyző előtt egyoldalú
k<jtelezettségvállatási nyi|atkozat a!áírźsźú, valamint u '*d"l.t lą. s. ĺzl bekezdése szerint- 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťtzetésétvá||aljaa lęend-ő Ĺolo.
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Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: z0T7 . augusztus 31.

Napiľend 4.3. pontja: sÁnxozr JóZSEFNÉ egyéni vállalkozĺí bérbevételi kérelme a
Budapest YIII. keľĺilet, orcry űt 29. szám alatti ĺires, łinkormányzati tulajdonű, nem
|akás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlu. keľület, orczy tú 29. szám a|atti,3598810lN39 hĺsz.-ú,
37 m2 alapteľĹiletű, üres, utcai bejáratú, ftjldszinti, nem lakás céljára szo|gźiő.he1yl.ség

bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺitésével sÁRKoZI
JOZSEFNÉ egyéni vállalkozó (székhely: 1103 Budapest, Vasgyáľ u. If. ép.6A;
nyilvántaľtási szám: 5Í2956201' ađőszétm 68144667-I-42) részére, iroda és ľaktáľozási
tevékenység (munkafelvevő iroda és takarító eszkłiziik táľolása) cé|jára, a számított
72.400,- Ft/hó bértetĺ díj + ÁFA *kozizemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felęlős: Józsefváľosi Gazdźúkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: f017 .július 19.

2.) fetkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti
szerzodésmegkcĺtésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzattu|ajđoĺában álló nem

lakás cétjáľa szo|gá'|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (vI.20.)
onkoľmányzati rendelet |7. $ (4) bekezdése a|apjarl kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségváttalási nyilatkozat aláírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szeľint
3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváLla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺidő: 20|7 . augusztus 3 1.

Napiľend 4.4. pontja: IIÁNKó ĺózsnrľE egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a
35|'44l1lU20 hľsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca 2la. szám alatti üľes,
iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

A Viárosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u.2ĺa. szám a|atti, 35|44l|lN20
hĺsz.-ú, 14 m2 alapteľĹiletű, üres, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejaratú, ftildszinti, nem

lakás céljáraszolgźlő helyiség bérbeadásáhozhatźrrozatIan időre, 30 napos felmondasi idő
kiktltésével IIÁ.NKó JOZSEFNÉ egyéni vállalkozĺí (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi
űt 74-76. llII; vá|Ia|kozői ig. szźtm: Ev-76527I; adőszéml: 6|350139-7-42) részére,
lakossági kisipaľi szo|gá|tatáls (szépségápolás, kozmetika, kéz- és lábápolás)
tevékenység céijáĺa,19.000,- Ftlhó +ÁFA bérleti díj + kön1zemi és kĹilönszolgá|tatasi
díjak összegen.
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Felelős: Józsefvaľosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2077.július 19.

2.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkoľmanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrĺnak feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)
önkormányzati ľenđelet a 17 . $ (5) bekezdés a.) alpontja a|apjźn eltekint akozjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.vagyon9azdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. augusztus 31.

Napirend 4.5. pontja: Javaslat egyiittműkiĺdési megállapodás megkötésére a ,,Riigtiĺn
Jtĺvłik'' proj ektben tőrténő új bó,li ľészvételről
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdálkodási igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) elfogadja ahatźrozat mellékletét képező, BUM Bevásárló és Tematikus Utcfü Nonpľofit
Kft._vel kcitendo' Kibérelem.hu _ ,,Rögtön Jövök!'' üľes helyiségek bérbeadására
vonatkozó együttműkodési megállapodást.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .július l 9.

2.) a határozat 1.) pontja szerinti együttmfüödési megrĺllapodásban foglalt kötelezettség
végrehajtásaľa a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt. Yagyongazdálkodási
Igazgatő ságát j elöli ki.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017.július 19.

3.) felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1.) pontja szerinti egyiittműködési megállapodrĺs
a|áírésfua.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatĺĺľidő: 20|7 .július 3 1.

Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Galéľĺa-negyed programban szereplő nem lakás céljára
szolgá ló helyis égek p á|y áruati elj á ľá s keretéb en történő b éľbeadás á ra
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodĺźsi igazgató

A napÍrend 4.6. pontját küliin tárgyalásra kĺkéľték.

Napĺrend 4.7. pontja: A Budapest VIil. kerĺilet, Népszínház u. 57. szátm a|attĺ üľes,
önkormányzatĺ tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadására érkezett két
kéľelem ügye
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagyongazdálkodási igazgató
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nemjdrul hoad a Budapest VIII. kerüIet, Népszínházu.57. száma|atti,35105l}lN35
hľsz.-ú, !7 m2 alaptertiletű, önkormányzatiulajdonú, utcai bejáľatú, füldszinti, nem lakás
céIjára szolgátó helyiség bérbeadásahoz KÉK POHÁR Kft. (székhely: 1185 Buclapest,
Üllĺĺĺ rĺt 638; cégiegyzékszźtm: 01-09-2009 5f; ađőszźnĺl: 25120394-2-43; képviseli: Sary
Eddine Adnan Madmaud és Kĺál Zo|tźn onálló képviseltre jogosult ügyvezetők) részére,
iroda céljaľa, a bérbevételi kérelemben szereplő 50.000'.Ft/hó + ÁFA bérleti dÍj
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpoĺxZĺ.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2017 .július l 9.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Népszínház u. 57. szám a\atti, 35I05l0lN35
hľsz.-ú, 17 m2 alapterĹiletű, cinkormányzatitu|ajdonú, utcai bejaratú, füldszinti, nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiség bérbeadásához a Sikerüzem Kft. (székhely: 1066 Budapest,
Zichy Jenő u. 30.; cégiegyzékszám:01'-09-298386; adószám:25955514-2-42; képviseli:
Sík Daniel Zo|tźn ügyvezető) részére hattľozott időre, f022. december 3|. napjáig,
pékség (szeszesital árusítása nélküI) cé|jtra, 56.000,- Ft/hó' + ÁFA bérleti díj +
kozuzemi és külĺjnszoIgáltatási díjak összegen) a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésének' valamint az egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat
koť1egyzoi okiratba tĺjrténő foglalásának kcitelezettségével.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .július 1 9.

3.) felkéri a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatfuozat2.) poĺtja szerinti béľleti
szetzodés megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele, hogy az onkormanyzat
tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló
35l20I3. (VI.20.) önkormĺĺnyzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapjrĺn 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése ďapján
közjegyzÍ5 előtt egyoldalú kĺĺtelezettségvźt||alási nyilatkozat a|áírásźú vźů|a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017. augusztus 3 1.

Napirend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, GyulaÍ Pál utca 5. szám a|atti,
fiildszinti gépkocsi tároló elĺdegenítéséľe
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vag1longazdálkodási igazgató

AYźlrosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájára| az ingat|arl-nyilvántartásban 36447ĺ0lN2 he|yrajzí sziĺmon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Gyulai Pál utca 5. szźlma|atti, ftildszinti, udvari
bejfuatí,35 fił alapterĹiletű, gépkocsi táro|őra vonatkozó elađási ajariat bérlő (|f

|l*agźnszemé|y) részére töľténő megküldéséhez, avételáľnak az e|készuh foĘaltni--
értékbecslés, valamint az onkormźnyzat fulajdonában álló nem lakás céljríra szolgáIő
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helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 3212013. (VII.15.) ĺĺnkormányzati rendelet
a|apján a forgalmi érték 100 oÁ-ában, azaz 8.000.000 Ft <isszegben történő kĺizlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazĺ1álkocĺ ási igazgatőia
Határidő: 2017 .július 19.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoft Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
aj án|at ki küldé sére és az adásv éte|i szerzodés me gköté s ére.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. aususztus 3 1.

Napirend 4.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII.
és Budapest VIII. keľĺilet, Salgótaľjáni utca

keľiilet, Lokomotív utcalE
szám alatti lakások

elĺdegenítésével kapcsolatos eladásĺ ajánlat jőváthagyátsára eseti dtĺntés atapján
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató

A napĺľend 4.9. pontját küliin tárgyalásľa kikérték.

Napirend 4.10. pontja: Turay Ida Színhán Közhasznú Nonpľofit Kft. béľlő és a
THEATRUM Színházi Ügynökség Kft. közös kéľelme a Budapest VIil. keľület,
Kálvária tér 6. és 14. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célr'i helyiségek
tekintetében
Előterjesztő: Bozsik Istyán Péter - vagyongazdálkodási igazgató

A napirend 4.ĺ0. pontját küliin tárgyalásra kĺkérték.

Napirend 4.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u.26.,28.,30. szárm
alatti ůires, iinkormányzatĺ tulajdonrĺ telekĺngatlanok nyilvános páIyánaton ttĺrténő
egyůittes bérbeadására
Előterjesztő: Bozsik Istvĺin Péter - vag1longazdálkodási igazgató

A napĺrend 4.11. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napiľend 4.12. pontja: Javaslat a MONTIR.COOP Kft. ajánlatának figyelembevételével
a Budapest vlil. keriilet, Tolnai Lajos utca 38. szám alatti telekľe fennállĺí
kiitbértaľtozás rende zésére vonatkozóan
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodást igazgató

A napiľend 4.l2. pontját kĺiltin tárgya|ásra kikérték

Napĺrend 4.13. pontja: Javaslat ĺ Budapcst VIII. kcľĺilet, Festetics György u. 9. szám
a|att ta|á|hatő te|el<hez kapcsolódó kötbérÍizetési kötelezettség halasztás jóváhagyásáľa
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag,,ongazdálkodási igazgató

A napirend 4.13. pontját külłin tárgya|ásra kĺkérték.
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Dudás Istvánné
Megállapítja, hogy aBizottság 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodássa! az alábbi határozatokat
elfogadta.

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a,Úi Teleki téri Piac llf jeltiüzlethelyiségének albérletbe
adásához való bérbe adői hozzájárulásľa
Előterjesztő: Mach József - Ú.1 rekkt téri Piac és Termelői Piacok vezetője

618ĺ2017. (WI.19.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatálrozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkod.ás szavazattal)
(Tematikai blokkbąn tcjrtént a szavazds.)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáĺuL a Budapest VIII. keľület,35I23/I1 hĺsz. alatt kialakított, természetben azŰj
Teleki téľi Piacon taIá|hatő I/2 je|zésíi, 19 m2 alapterületű, ĺlnkoľÁányzati tulajd,onban
lévő, nem lakás céljaľa szolgźiő helyiség vonatkäzásában a one Morefruit Korlátolt
Felelősségrĺ Társaság béĺlő (székhely: 1102 Budapest, ónodi utca 4-6. II. em. 2.;
cégsegyzékszám: 0I-09-174043: adőszám: 24376iI7-|-42; képviseli: Recskó Lajoś
ugyvezető; a továbbiakban: Bérlő) kérelmének helyt adva az đzlethelyiség albérleibe
adásához Lakatos Józsefiré egyéni vá|la|koző (székheiy: 1074 Budapest, Alsó erdősoľ utca12. Fszt. 5lA ajtó; nyilvántaľtási szá,m: 51408365; adőszám: 682|286I-1-42; a
továbbiakban: Albéľló) rész&e az onkormányzat és a Bérlő közcitt fennálló béľletijogviszony időtartamához igazoďőan 2029. március 14. napjáig, az a|ábbi feltételek
szerint:

a) A Bérlő másfelszeľes bérleti díj cisszeget, azaz 37.O5O,- Ftlhó + ÁFA ĺlsszeget ktiteles
megfi zetni az onkorm ény zat szźnĺńra.

b) A Bér1ő a mźr befizetett óvadékot feltölti az űjowrrn megállapított bérleti díj
összegének megfelelő méľtékig.

c) A szerződés megszűnése esetén az A|bér|ő a helyiséget csereelhe|yezés és pénzbeli
térítés igénye nélkül köteles kitiľíteni. Továbbá a helyiség bérleti ai1ara vonátkozőarl
az Albérl'ő készfizető kezességet vá||al, illetve az tnkoľmźnyzat iulajdonában állónem lakás cé|jaru szo|gźiő helyiségek béľbeadásanak feltételeirőI szőlő
35/2013. ĺVI?0.) <ĺnkoľmányzati renđeIet 17. $ (4) bekezdésben meghatÁrozott
kö zj e gy zői okiĺatot aláírj a.

d) Ha a bérleti szerzódés cserehelyiség biĺosítási kötelezettségmel1ett szűnik meg, a
cserehelyisé g megfelelő ségénél kizar ő|ag a Bérlő vehető fi gyělembe.e) Ha a bérleti szerződés a Bérlő ha|á|a miatt szűnik rneg, az A|bérIő a bérletijogviszony fo|ytatásźra nem jogosult, kivéve, ha olyan ''.*lly befogadlísa töľténik,
aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint eiidegenítéstikľe vänatko ző egyeś
szabályokľóI szőIő |993. évi LXXWII. töľvény aĺapjan a bérleti jogvisřóny
folytatásĺĺra j ogosult.

Felelős : Józsefurĺrosi Gazdĺilkodási K<izpo nt Zrt.
Hatríľidő: 2017.július 1 9.

2. ahatźtrozat 1. pontja szerinti bérbeadói hozzájźrulás akkor lép hatályba,ha aBérlővel
fennálló bérleti szęrzőđésmódosítása aIáírásrakerül a felek áltď.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.
Hatźtriđo: 2017 .július 1 9.

3. felkéri a polgármestert a Bérlővel fennátló bérleti szerzóđéshatźrozat l. pontja szerinti
mó do s ítás á nak aláir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 2017. augusztus 18.

Napirend 4.2. pontja: MAJNA.SPED Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIil. keľület,
Futĺi u.5. szám a|atti ĺiľes, iinkorłnányzati tulajdonri, nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vagyongazdálkodĺźsi igazgató

619 lz0t7 . (ul.l 9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5. szám alatti,35576lllN0 hľsz.-ú, 104
m" alapterületű, üľes, önkormttnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásahozhatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a MAJNA.SPED
Kft. (székhely: l085 Budapest, József kľt. 59-61.; cégsegyzékszám: 01-09-878551;
adőszám: 1389109|-2-42; képviseli: Magyar József igyvezető) részéte, ľaktározási
tevékenységcéIjźna,84.000,. Ft/hó bérletÍ díj + ÁFA l-kozuzemi és ktilĺĺnszolgáltatasi
díjak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđó: 2017,július 1 9.

2.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szęrzőđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljĺĺra szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltéteteiről szóló 35/f0t3, (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apjtn közjegyzĺł előtt egyoldalú
kötelezettségvállalĺási nyi|atkozat a|źirásźÍ, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIla\jaa leendő béľlő.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kĺizp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺľidő: 20|7. augusztus 31.

Napĺľend 4.3. pontja: sÁnxozl J0Z1EF.NE egyéni váIlalkozó béľbevételĺ kéľelme a
Budapest VIII. kerü|et, orcry űt 29. szám a|atti ůiľes, tinkoľmányzati tu|ajdonú, nem
lakás céIjár a szol gálĺĺ helyĺs ég b éľbeadása vonatkozásáb an
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag,longazdálkoůźsi igazgató

620ĺ2017. (WI.19.) sz. Városgazdá'|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(lĺ. Ígen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)
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A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

|.) hozzájálrul a Budapest VI[. keľület, orczy űlt29. szźlma|atti,35988l0ly'J39 hľsz.-ú,
37 m2 alapterĺilehĺ, üres, utcai bejáratú, floldszinti' nem lakás céljára szo\gá|ő helyiség
bérbeadásáhozhatźĺrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével SARKOZI
JóZSEFNÉ egyéni vállalkozó (székhely: 1103 Budapest, Vasgyár u.12. ép. 6A;
nyilvántartási szám: 51295620; adőszźlm:68144661-1-4f) részére, iroda és raktározási
tevékenység (munkafelvevő iľoda és takarítĺó eszktizök táľolása) cé|jźra, aszźtmított
72.400,- Ft/hó bérleti díj + ÁFA + koziiemi és kĹĺlĺjnszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 .július 19.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatáĺozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeruođés megkötésére, amelynek feltétele' hogy azonkoľmrínyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljáraszo|gáLő helyiségek bérbeadásának feltételeirtil szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapjánkozjegyzo előtt egyoldalú
kcitelezettségvállalási nyllatkozat alźtirását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváI|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2017 . augusztus 31.

Napiľend 4.4. pontja: HANKó ĺózsBrľÉ egyéni váIlalkozó béľbevételi kérelme a
351'44ĺ1'ĺN20 hrsz.-rĺ, Budapest VIII. kerĺilet, Szeľdahelyi utca 2ĺa. szám alatti ĺires,
tinkormányzati tulajdonrĺ, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása
vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagyongazdálkodási igazgató

621|201'7. (v[.19.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrni blokkbąn történt a szavazás.)

A Vlírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

t.) hoz.zájáľul a Budapest VIII. kerület, Szeľdahelyi u. 2ĺa. szán alatti,35|44lIlN20
hrsz.-ú, 14 m, alapterĹilettí, iires, ĺinkoľmanyzati friajdonú, utcai bejératu, füldszinti, nem
lakás céljĺíraszolgźůő helyiség bérbeadlásĺáhozhatźltozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kik<itésével HANKO JOZSEFNE eryéni vállalkozĺó (székhely: 1074 Budapest, Rĺíkóczi
tlt 74-76. IlI|; vá||a|kozói ig. szźm: Ev-76527|; adőszáln: 6I350t39-I-42) részére,
lakossági kisipaľĺ szo|gáltatás (szépségápolás, kozmetiką kéz- és lábápolás)
tevékenység céIjaru,19.000,. F.t/hó +AFA béľleti díi + kijnzemi és különszolgáLtatasi
díjak összegen.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Kozpĺ.tntZrL. vagyongazcllłlkodási igazgat,Sja
Hatando: 2017 .július 1 9.

z) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti béľleti
szerzőđésmegkĺitésére, amelynek feltétele, hogy azonkoľmányzattu|ajđoĺában á11ó nem



lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2O|3. (VI.20.)
onkormányzati rendelet a |7 . $ (5) bekezdés a.) alpontja a|apjáneltekint akozjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási ny1|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . aususztus 31.

Napirend 4.5. pontja: Javaslat együttmíĺktidési megállapodás megkötésére a ,,Rtigtiin
Jiivök'' p ľoj ektben történő újbóli részvételrőI
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongązdátkodási igazgató

622lf017. (v[.19.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattat)

(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vĺírosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) elfogadja ahatározat mellékletétképezo, BUM Bevásĺíľló és Tematikus Utciík Nonpľofit
Kft._vel kötendő, Kibérelem.hu _ ,,Rögttin Jĺivĺĺk!'' iires helyiségek bérbeađtsźna
vonatkozó egytittmrĺkodési megállapodást.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 .július 1 9.

2.) a határozat l.) pontja szerinti egyĺittműködési megállapodásban foglalt kcitelezettség
végtehajtásfua a Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. Yagyoĺgazdálkodási
Igazgatőságát j elĺili ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási KözponZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017.július 19.

3.) felkéri a polgáľmestert a hatáĺozat 1.) pontja szerinti egyiittmfüödési megállapodás
a|áírásáta.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2017 .jrilius 31.

A 62212017. (vlJ.lg.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 4.7. pontja: A Budapest VIII. keľĺilet, Népszínház u. 57. szám alattĺ üľes,
tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyĺség bérbeadás ára érkezett két
kérelem iigye
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vagłongazdálkodĺźsi igazgató

623 l20 17 . (vil. t 9.) sz. Yá ľos g azdźilko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(1l igen' 0 nem, 1' tartőzkodás szavazattal)

(Tematikat blokkban történt a szavazás.)
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt' hogy

l .) nem jdrul hozzd a Budapest VIII. kerĺilet, Népszínhá z u. 57 . szźtm a|atti, 351}5l0l N35
hrsz.-ú, 17 m2 alapterĹiletű, ĺlnkormányzatitr|aíđonú, utcai bejrĺratú, ftjldszinti, nem lakás
céIjára szolgáló helyiség bérbeadásához xÉr POHÁR Kft. (székhely: 1185 Budapest,
Üuoi rit 638; cégiegyzékszám: 01-Og-20O952; ađőszáĺn:25120394-2-43: képviseli: šary
Eddine Adnan Madmaud és Král Zo\tźn önálló képviseltre jogosult ügyvezetők) részéte,
irođa céljara, a bérbevételi kérelemben szeľeplő 50.000'-Ft/hĺi + Áľĺ norleti díj
ĺisszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazđá|kodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017 .július 1 9.

2.) hozzájárlu| a. Budapest VIIL keľiilet, Népszínház u. 57. szám a|atti, 35IO51OĺN35
hĺsz.-ú, L7 m2 alapterületű, önkoľmĺínyzatiti|ajdonú, utcai bejaratu, ftildszinti, nem lakás
cé|játa szolgáló helyiség bérbeadásához a Sikeľĺizem Kft. (széklrely: 1066 Budapest,
Zichy Jenő u. 30.; cégjegyzékszttm: 0I-09-298386; adőszám:25955574-2-42; képviseli:
Sík Dániel Zo|tán ügyvezető) részére határozott időre, 2022. december 31. napjáíg,
pékség (szeszesital árusítása nélkii) cé|jźra, 56.000,. Ftlhó + ÁFA bérleti díj +
kozuzemi és külĺjnszolgáltatási díjak összegen' a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésének, valamint az egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozat
ko zj e gy zői okiratba tö rténő fo glalásának kötęlezetts é gével.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KözpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 2017 .július 1 9.

3.) felkéri aJőzsefuźtĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatźtrozat 2.) pontja szeľinti béľleti
szerzőđés megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele, hogy az onkormanyzat
tulajdonában álló nem lakás céljĺáĺa szolgźůő helyiségek bérbeadásrĺnak feltéteteiről szóló
35/2013. (VI.20.) ĺinkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťtzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺĺn
ki5zjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírátsát vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Józsefuiíľosi GazđáIkodási Központ Zrt. vagyon1azdálkodási igazgatőja
Határidő: 20t7 . augusztus 31.

Napirend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľiilet, Gyulai Pál utca 5. szám a|atti,
ftildszinti gépkocsi tároló elidegenítéséľe
Előterjesztő.' Bozsik Istvón Péter - vaglongazdálkodási igazgató

624ĺ2017 . (WI. 1 9.) sz. Városg azdáůkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(l1 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

(ľematilrai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

|.) honájałul az ingatlaĺl-nyilvantartĺásban 36447/0lN2 he|yrujzi számon nyilvrĺntaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII. kerĹilet, Gyulai Pál utca 5. szám alatti, ftildszinti, udvaľi
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beiáratú.35m,alapterülettĺ'gépkocsittrol&avonatkozóeIadásiaján|atbérlőC

-'agánszemđy)Észéretđ,tenomegktildéséhez,avételárnakaze|késziItforgalmi

értékbecslés, valamint az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32l2O13. CVil.15.) önkormányzati rendilet
aIapján a forgalmi érték 100 oÁ-ában, azaz 8.O0O.000 Ft összegben történő közlése
mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2017 .július 1 9.

2.) felkéri a Józsefuiĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźLÍozat 1.) pontja szerinti eladási
ajźln|at kiküldésére és ąz adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . aususztus 3 1.

Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Galéria-negyed progľamban szeľeplő nem lakás céljára
szol gá ló h elyis égek p á|y ázati elj árás ke retéb en tłi ľtén ő b érb ead ás á ľa
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdáIkodási igazgató

Dudás Isfvánné
A következő személyeket javasolja a Bíráló Bizottság tagjának: dr. Szl|ágyi Demeter,
Fernezelyi Gergely, Rókusfalvi-Bodoľ Geľgely. Kéri a képviselőket, hogy támogassák a
javaslatot. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
Lehet' hogy rosszul emlékszik, de mintha a Vas utca 14-ben az|ett volna a koncepció, hogy
egy helyiségből két helyiséget csinálnak. Most azt |átja, hogy egyben íľják ki az egészei,
akkor nem ez tĺjrtént mes?

Dudás Istvánné
Yá|aszadásra megadja a szőt a JGK-nak.

Bozsik István
Egy helyiségként kerül kiírlĺsra, nem tud másról.

Dudás Istvánné
Tovább i kérdés, ho zzásző|ás hianyában szav azást a bo c sátj a a hatźr ozati j avas l ato t.

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) felkéri a Jőzsefvźľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzattulajdonát képező, Budapest VIil.
keľület, Bľĺí'dy Sándoľ u. 36. szám a|atti, 36492ĺ0ĺN2 he|ytajzi szźmis,, 95 m2
alapterületű, ft)ldszinti, nem lakás céIjáľa szo|gáIő helyiség bérbeadasaľa vonatkoző,
nyilvános, egyfordulós pá|yázati felhívás kiíľasaról hatźrozott időre, 60 hónapľa. A
bérleti szerződés -megkötését kcivetően a bér|eti díj az első 36. hónapban
|07 .250,. F.t/hó + ÁFA, a 37 . hőĺaptőI a 60. hónapig 143:000,. F.t/hó + AF.A béľletĺ
díj összegen,kizttrőlrag kortiírs ga|éria miikĺidtetésének céljĺáľa, apźiyázati felhívásban
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szeręplő szempontok alapján. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony
időtartama alatt és azt kovetően nem élhet bérbeszámítássa|, és az esetleges felújítási
kö l tsé ge i t semm i lyen j o gcímen nem kĺĺvete Iheti az o nko rmán y zattőI.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 .július 1 9.

2.) felkéľi a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat tulajdonát képező, Budapest VIil.
keľiilet, Bródy Sándoľ u. 36. szám a|at1i, 36492ĺ0tN3 he|yrajzĺ szźmtl, 4| m2
alapteľületű, füldszinti, nem lakás céljara szolgáló helyiség béľbeadására vonatkozó,
nyilvános, egyfordulós pźl|yźnati felhívás kiírásaľól határozott időre, 60 hónapra. A
bérleti szerződés megkötését követően a bérleti díj az első 36 hónapban
47.500,- Ft/hó, + ÁFA, a37.hőnaptól a 60. hónapig 63.333,- Ft/hó + ÁFA bcrleii díj
összegen, kizźttőIag koľtars galéria műk<ĺdtetésének céljáľa, a ptt|yázati felhívásban
szereplő szempontok a|apjtn' A bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony
időtartama alatt és aztkovďłĺen nem élhet bérbeszĺímítással, és az esetleges felújítási
költségeit semmilyen jogcímen nem követelheti az onkoľmanyzattőI.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .július 1 9.

3.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváros VIII. kerület lőzsefvárosi onkormźnyzat tulajdonát képezo, Budapest VIII.
keriilet, Kőfaragól u. 5. szám a|aÍti, 36487 /0/N3 he|yrajzi sztrnll,, 71 m2 alapterületű,
fÓldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó' nyiIvános,
egyfordulós páLyźuati felhívás kiíľásĺíľól hatélrozoÍt időre, 60 hónapra. A bérleti
szerződés megk<itését követően a bérleti đíj az első 36 hónapban 75.000,. Ft/hó +
ÁFA, a 37. hőnaptól a 60. hónapig l.00.000,- Ft/hó + ÁFA bérletĺ díj összegen'
kizźlrőIag kortars ga|éńa működtetésének céljara, a pźiyźzati felhívásban szeľeplő
szempontok alapján. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a béľleti jogviszony időtartama
alatt és azt követően nem élhet bérbeszámítással, és az esetleges felújítási kĺiltségeit
semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkormanyzattőI.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2017 .júlíus 19.

4.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Fővĺíros VIII. keriitet Józsefuáĺosi Önkormźnyzat tulajdonát képező, Buđapest VIII.
keľület, Vas u. |.4. szám alalti,36489ĺ0ĺN1 he|yrajzi szźmu,249 m, alapteľiiletii,
pinceszinti' nem lakrís céIjára szo|gá|ő helyiség bérbeadásara vonatkozó, nyilvános,
egyfordulós pźiyazatí felhívás kiírásaĺól hatźlrozott időre, 60 hónapra. A béľleti
szerzőđés megkötését követően a bérleti đíj az első 36 hónapban 135.800,- Ft/hó +
Áľa no.leti díj összegen, a37.hőnaptól a 60. hónapig In.oel,- Ft/hó + ÁFA
bérleti díj cisszegen, kizáĺőIag kortaľs ga|éria műköđtetésének céljára, a pźiyázati
felhívásban szereplő szempontok a|apjarl. A béľlőnek vállalnia kell, hogy a béľleti
jogviszony időtartama alatt és azt kóvętően nem élhet bérbeszámítással, és az
esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követelheti az
tnkormlánvzattól.
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Felelős: Józsefvĺĺľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7.jrilius 19.

5.) elfogadja a tárgyi ingatlanok hasznosítás ára irźnyu|ő Pá|yazati felhívásokat jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017.július 1 9.

6.) apá|yźzat elbírátásĺíhoz 3 füs Bíráló Bizottságot á||ítfe|,melynek tagjai:
- Dr. Szilágyi Demeter
- Femezelyi Gergely DLA
- Rókusfalvy-Bodor Gergely

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017.július 1 9.

7.) felkéri a Józsefiláľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t a péiyázati eljáľásnak aversenyeztetési eljáľásokĺól szóló II2/20I7. ry.l1.) ,,ĺn"i kepvisělotestĹileti
hatát ozatb an fo glaltak szeri nti leb onyo l ítására.

Felelős: Józsefuáros i Gazdá\kodási Kcĺzpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. augusztus 31.

8.) a pźúyázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknakmegfelelően a Budapest Főviĺros VIII. kerület Józsefuarosi p"jgĺ*"steľi Hivatalhirdetőtáblájĺĺn, a Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kcizpont ŻÁ. (Bonyolító)iigyfélfogadasra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a' lozsetvałos címiĺ helyilapban, az onkormányzat és a Bonyolító ilonĹpj źn, továbbá az Örkorményzat és aBonyolító számźra elérhető ktiltségmentes hiľdäési felületeken, valamint az egyébrendelkezésre álIó inteľnetes hirdetési portáIokon kel| kozzétenni.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Hataridő: 20117 . szeptember 30.

Dudás Istvánné
Megállapítja, hogy aBizottság 10 igen, 0 nem, 2tartőzkodással a határozatotelfosadta.

625ĺ2017. (WI.19.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzüg5rĺ Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta\)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon a BudapestFővĺíros VIII. kerü|et .Iózsefuárosi onkoľmányzatfulajdonát képező,Budapest VIII.keľüIet, Bľódy Sándoľ u. 36. szźm alatti, sĺłgzruuz heiyij,źĺ ,,,aii,-óś^^,
alapteľületű, füldszinti' nem lakás céljĺĺľu 

',őIgátĺ 
helyiség rc'Ĺ"uaĺ,.ĺ,. a vonatkoző,nyilvános' egyfordulós páIyazati felhívás tĺĺrňĺĺľol hatarozott időľe, 6o hónapra. Abéľleti szerződés megkĺitését k<jvetően a béľleti díj az első, 36 hónapban
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107.f50,- Ft/hó + ÁFA, a 37 . hőnaptól a 60. hónapig 143.000,- Ft/hó + ÁFA béľleti
díj összegen,kizárőlag kortáľs galéria mrĺködtetésének céljaľa, apáIyázati felhívásban
szereplő szempontok alapjźn. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony
iđotartama alatt és azt követően nem élhet bérbeszámítással, és az esetleges felújítási
kö lt s é ge it semmi l yen j o gcí men nem k<ĺvete |heti az o nko rmĺíny zattő|.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatríridő: 20L7 .július i9.

2.) felkéri a lőzsefvérosi Gazdalkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormźnyzat tulajdonát képező, Budapest VIil.
kerület, Bľódy Sándor u. 36. szźtm a|atti, 36492/0|N3 he|yrajzi szźrntl, 4| m2
alapterĹiletű' ľoldszinti' nem lakás céljara szo|gá|ő helyiség bérbeadásaľa vonatkozó,
nyilviínos, egyfoľdulós pá|yázati felhívás kiírásaról hatźrozott időľe, 60 hónapra. A
béľleti szerzódés. megkĺitését k<jvetően a bérleti díj az első 36 hónapban
47.500,- Ft/hó + ÁFA, a37.hőnaptól a 60. hónapig 6333.,- Ft/hó + ÁFA norleiĺ aĺ;
összegen, |<lzfuó|ag kortárs ga|&ia múkĺjdtetésének céljáľa, a pźiyźzati felhívásban
szereplő szempontok alapján. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony
időtartama alatt és aztkovetően nem élhet béľbeszámítással, és az esetleges felťljítási
kciltségeit semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkoľmanyzattő|.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .július 19.

3.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormáĺyzat tulajdonát képezó, Budapest Vłil.
kerület, K:őfaragő u. 5. sziím alatti,36487t0/N3 helytajzi számu,71 m2 alapterülehĺ,
füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásĺĺra vonatkozó, nyilviĺnos,
egyfordulós pályźzati felhívás kiírásáról hatfuozott időľe, 60 hónapra. A bérleti
szeľződés megkĺitését ktĺvetően a bérleti dij az első 36 hónapban 75:000,- Ft/hó +
ÁFA, a 37. hőnaptól a 60. hónapig 100.000,- Ftĺhő + ÁFA bérletĺ díj összegen,
kizárő|ag kortaĺs ga|éria mfüöđtetésének céljára, a pźiyázati fęlhívásban szereplő
szempontok alapján. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtaľtama
alatt és azt kovetően nem élhet bérbeszámítással, és az esetleges felrijítási kĺiltségeit
semmilyen jogcímen nem k<jvetelheti az onkoľmanyzattő|,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtĺzpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017,július 19.

4.) felkéľi a Iőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefufuosi onkormźnyzat fulajdonát képező, Budapest VłII.
kerůilet, Vas u. 14. szétm alatti, 36489l0IN1he|yrajzi szźtmis', 249 m2 alapterületĺĺ,
pinceszinti' nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiség bérbeadĺísĺĺra vonatkozó, nyilvĺános,
egyfordulós pá|yazati felhívlĺs kiírásáról hatźrozott időre, 60 hónapra. A béľleti
szerzodés megkötését kö,vetően a bérleti díj az első 36 hónapban 135.800,- ľ't/hó +
Áľĺ. tcľleti díj összegen, a 37. hőnaptói a 60. hónapig tsl.oĺz,- Ft/hó + ÁFA
béľIetĺ díj ĺisszegen, I<ĺzáĺő|ag koľtars ga\éna mfüödtetésének céljára, a páIyźzati
felhívásban szereplő szempontok alapján. A bérlőnek vá|Ia|nla kell, hogy a bérleti
jogviszony időtartarna alatt és azt követően nem élhet béľbeszámítássa|, és az
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esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem kcjvetelheti az
onkormányzatto|.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdátkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 .július l9.

5.) elfogadja a tátgyí ingatlanok hasznosítására irźnyu|ő Pá|yazati felhívásokat jelen
határozat melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017.július 1 9.

6.) a pá|ytzatelbírálásához 3 fos Bíľáló Bizottságot állít fel, melynek tagjai:
- Dr. Szilágyi Demeter
- Fernezelyi Gergely DLA
- Rókusfalvy-Bodor Gergely

Felelős: Józsefułĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 .július 19.

7.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a páIyázati eljaľásnak a
versenyeztetési eljáľásokľól szóló I|2l20|7 . (V.1 1.) számu képviselő-testületi
határ o zatb an fo g l al tak s z eri nti l eb o nyo l ítás ára.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . augusztus 3 1.

8.) a pá|yźnatí felhívást a Versenyeztetési Szabźůyzat ll. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi Polgráľmesteri Hivatal
hirđetőtźlb|áján, a Józsefuaľosi Gazdá|kodási Központ ZÍt. (Bonyolító)
Ĺigyfelfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefuaros címiĺ helyi
lapban, az onkormányzat és a Bonyolító hontapján, továbbá az oĺlkorményzat és a
Bonyolító szánára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, valamint az egyéb
rendelkezésre á1ló internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hataridő: 2017. szeptembeľ 30.

A 625ĺ2017. (uI.19.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktĺnyv 4. sz. melléklete
tartalmazza.

Napĺľend 4.9. pontja: Javaslat a Budapest WII.
és Budapest VI[. keriilet, Salgótaľjáni utca

kerület, Lokomotív u
szám alattĺ lakások

elĺdegenítés ével kapcs o lato s eladásĺ aján|at jőv áhagy áts áľa esetĺ dti ntés alapj án
Előterjesztő: Bozsik Isnĺźn Péter - vagyongazdálkoddsi igazgató

Dudás Istvánné
A napiľend vitát megnyitja. MegađjaaszőtJakabs Tamás képviselőnek'
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Jakabfy Tamás
Két újabb lr'ĺÁv telepi lakás. Továbbra sem sikerĹilt megĺitni az értékbecslés szerinti áraknak
a 20 Yo_tlt. 2013 őta mondja, hogy ez nem jó, a múlt hét óta sem változott a véleménye,
úgyhogy eń.nem tudja megszavazni továbbra sem.

Dudás Istvánné
Képviselő-testtileti hatfuozat van róla' ezért szerinte ennél sokkal többet a JGK sem tud
mondani. Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek'

Komássy Ákos
Többször elmondta mát és teľmészetesen a JGK-nak nincs ebben mozgástere, ffieg
mérlegelési lehetősége, de szerinte ez egy rossz gyakorlat, hogy van egy elhibazott koncepció
mentén született Kt-hatérozat. és menetelnek tovább a IrĺÁv telepi ingatlanok áron łuli
étékesítésében' mondhatná azt is, hogy elkótyavetyélésében. Valóban ez a politikai vezetés
felelőssége, hogy megy tovább ez arutin. Ezen okok miatt ezt nem tudja támogatni. .

Dudás Istvánné
További kérdés' hozzászőItts hiányában szavazásrabocsátja ahatározati javaslatot.

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul az insat|an-nvilvántartásban a Budapest VIII. kerĹilet, Lokomotív utcaJ

-szam-alattź}ne|yrajzi,'a,no.,nyĺuanta,toł,,-éa^,.aIapterületű,

1.437 /10.000 tulajdoni
és(IIlbérlő

részéte tĺjrténő eladási aján|at megktildéséhez, a Képviselő-testület 2171201i4. (XI. 05.) és
41/2015. (II.19.) szźtrní hatźrozataiban foglaltak szerint, a vízmu, csatoľnamű
közműrendszer fe|űjítźts k<iltségeivel megegyező, a|akásra az eredeti kiutaló hatźrozatban
és az a|apján kötdtt lakásbérleti szerzodésben meghaténozott alaptertilet arányában eső
2.745.656,- Ft összegrĺ éľték 100 Yo-źlval megegyező összegű, 2.745.656,- Ft összegben
tĺjrténő közlésével.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kcizpofi Zrt. vagyoÍIgazdálkodrási igazgatőja
Hataľidő: 2017.július 19.

2.) felkéri a Jőzsefvćrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatérozat 1.) pontja szerinti eladási
aj ánlat kiküldé séľe, valamint az ađásv éte|i szer ző dés me gkö té sére.

Fe1elős: Józsefuaľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatańdő: 2017 . auguszľus 3 l.

3.) hozzájáru| az ingat|art-nyilvantaľtásban a Budapest VIII. kerület, Salgótarjani utcaf
r-szám ďatti,ĺED e|yrajzi számonnyilvantartott, 33 m2 alapterületrĹ
1 szobás, komfort nélkĹili komfoľtfokozatls, a közös tulajdonból |.594/10.000 fulajdoni
hanyaddal rendelkező lakásra vonatkozóan 

-bérlő 

részére töľténő
eladási aján|at megkiildéséhez, a Képviselő-testiilet 2t7/2O|4. CxI.05.) és
4I/20t5. (II.19.) szźmu hatáĺozataiban foglaltak szeńnt, a vlzmíi, csatoľnamű
közmtĺrendszer felújítás kclltségeivel megegyező, a lakásra az ercdeti kiutaló hatźrozatban
és az a|apján kötött lakásbérleti szerződésben meghatźnozott alapteľület aúlnyźban eső

2 szobás, komfortos komfortfokozatu, a
hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan

közös tulaidonból
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|.830.437,- Ft összegű érték 100 %o-ával megegyező osszegű, I.830.437,- Ft ĺĺsszegben
tĺjrténő közlésével.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20L7.július 19.

4.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t ahatátozat 3.) pontja szerinti eladási
aján|at kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodĺĺsi igazgatőja
Határidő: 20|7. augusztus 3l.

Dudás Istvánné
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen,3 nem, 2tartőzkodással a határozatotelfosadta.

626|20|7. (uI.19.) sz. Váľosgazd'álkod,álsi és Pénzügyi Bizottsá,ghatározata
(7 igen' 3 nem, 2 tartőzkod,ás szavazattat)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l,) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerĺilet, Lokomotív utcaÜ

- 

száma|atti, |yr ajzi számon nyilvántart otÍ, 46 m2 alapteľülettĺ,
2 szobás, komfortos komfortfokozattl, a k<jzcĺs tulajdonból I.437|1O.OO0 1ulajdoni
hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan-sl[!ňerlo
részére töľténő eladási aján|atmegktildéséhez,aKépviselő-testület 2I7l2O14. (XI. 05.) és
41/2015. (il.19.) számű határozata1ban foglaltak szeľint, a vizmu, csatornamű
kĺizmtĺľendszer felújítás költségeivel megegyezó, a|akásta az ercđetikiutaló határozatban
és az a|apján kötött lakásbérIeti szerződésben meghatźrozott alapterület aľrínyában eső
2.745.656,- Ft összegű érték l00 Yo-źlval megegyező tisszegii, 2.745.656,- Ft összegben
töľténő közlésével.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriđó: 2017 .j úlius 1 9.

2.) felkéri alőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahatźrozat 1.) pontja szerínti eladási
aj án|at kikĹil dé s ére, valamint az adźsv éte\i szer ző dés me gköté s ére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodrási igazgatőja
Határidő: 2017 , augusztus 31.

3.) w97:!úanl az ingat|arl-nyilvántart@ a Budapest VIII. keľület, Salgótarjĺĺni ufuae

-szátma|atti,T}|ytajzi.'.á*o'nyilvĺíntaľtott'3tm2łapteľtiletíĺ,-

1 szobĺĺs, komfort nélküli komfó316kozatil, a ktizös tulajdonbóI I.5g4lI0.000 tulajdoni
háĺyađdaIrendelkezőlakásravonatkozóanffibérIőrészéretĺjľténő
eladási aján|at megküldéséhez, a Képviselő-testiilet 2|7/2OI4, Cx].05.) és
4|/2015. (II.19.) számű hatźrozataibarĺ foglaltak szerint, a vízmu, csatornamű
közmiirendszer felújítás kĺiltségeivel megegyezó, alakasra az ęredetikiutaló hatáĺozatban
és az alapjan kötött lakasbérleti szerzőđésben meghataľozott alapteľĹilet aľanyában eső
I.830.437,- Ft összegĺi érték 100 %o-áva|megegyezil ĺĺsszegíi, |.830.437,- Ft összegben
történő k<izlésével.
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Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017 .július 19.

4.) felkéri a Jőzsęfvfuosi Gazdálkodási K<izpont Zĺ.-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási
aj tĺn|aÍ. kikül dé sére, val am int az adásv étel i s zerző dé s me gköté s ére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 . augusztus 3 1.

Napiľend 4.l0. pontja: Tqray lda Színház Kőzhasznú NonpľoÍit Kft. béľlő és a
THEATRUM Színházi Ügyniikség Kft. ktizös kérelme a Budapest VI[. keľůilet,
Kálvária tér 6. és 14. szám a|atti iinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célrĺ helyiségek
tekintetében
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vaglongazddlkodási igazgató

Dudás Istvánné
A napirend vitájźĺtmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A múltkori tilésen elég részletesen męgvitatták ezt az előterjesztést, hogy a Turay Iđa Szíltház
a biifét albérletbe tudja-e adni. Annyi fejlemény Van az ugyben, hogy azt itják, hogy
albéľletbeadás esetén elveszítheti közhasznú minősítését a Turay Iđa Szitlhttz Kozhasznu
Nonprofit Kft., tehát abér|ő. Nem tudja, hogy ki vizsgá|ta eztmeg, de aki megvízsgétlta, miért
nem tudta megmondani, vagy miért nem kérdezett meg egy jogźĺszt, hogy elveszíti, vagy nem
veszíti eI. Az, hogy elveszítheti, annak tul sok jogi eĘét nem látja. Tehát elveszítheti
közhasznú minősítését, ha albérletbe adja a büféjét, mert profitorientált tevékenységet fog
végezni, akkor nyilván ne csináljfü ezt, ne adjak béľbe a büfet, de ha mégis elveszíti, azza|
nem tud mit kezdeni.

Dudás Istvánné
Yá|aszadásramegadjaaszőtazelőteľjesztonek'

Bozsik Isfván
Az elozó bizottsági ülés után megkéľdezték a Turay lda Színhźvat. Elmondúík, hogy azért
nem lehet konkľét válasń adni, mert itt a bevéte|ek arźnyát kellene előre megmondani, ezt
még a szírlház sem tudja előre megmondani. A vállalkozási tevékenységek, illetve a
kozhasznú' tevékenység bevételének artnyźttől fiigg az, hogy megtaľthatja-e a színház, vagy
nem a ktjzhasznú minősítését év végén. Tehát, ezért tették bele ilyen mondatszerkezetbe ezt,
meľt még senki nem tudja előre megmondani, de nem szeretnék azt kockźztatni, hogy a
színhźz a kozhasznű minősítését elveszítse, mert azzaI ők nagyon sokat veszítenének.

Dudás Istvánné
További kérdés, hozzászóIás hiányában szavazźsrabocsátja ahatfuozati javaslatot.

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság a 3612014. CxI.06.) ĺĺnkoľmányzati rcndelet 7.
mellékletének 1.4.6. pontja a|apjanúgy dtint, hogy
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i.) hozzá,járu| a Budapest vlil. kerület, Kálváľia tér 6. szźlm a|atti' 3588l/0/A116-24
he|yrajzi szźtmon nyilvántaľtott, összesen 1041 rĺŕ a|apteriĺletű, valamint a Budapest
VIII. kerÍilet, Kálváľia tér 14. szém alatti, 359I5/0lN38 hľsz.-ú, összesen 457 mf
alapterĺiletű, utcai, ftildszint és pince nem lakás célú helyiségekľe a Turay |d'a Színház
Közhasznú Nonpľofit Kft. (szélůely: 1089 Budapest, Ká|váriatér 6.; cégegyzékszám:
01-09-980209; adőszám: 2I|90663-2-42; képviseli: Daľvasi Ilona Cecília cĺnálló
képviseletre jogosult ügyvezető) bérlő és a THEATRUM Színházi Ügyniikség Kft.
(székhely: 2040 Budacirs, Szabadságilt l43.2. em.13.; cégjegyzékszám:13-09-156131;
adőszám: 1 1 8 10030-2-13; képviseli: Fekete-Kaľdosné Sebeők Réka orsolya ügyvezető)
között bérlőtársi jogviszony létesítéséhez az a|ábbí egyĹittes feltételekkel:

a.) a bérlőtrĺrsak a Turay Ida Szinhźz Kĺizhasznú Nonprofit Kft.-vel kÓtött
béľbeszámítási megállapodások fennállása a|att az alábbiak szerint fizet1k meg a
bérleti díj összegét:

aa.) 2018. novembeľ hónapig a Budapest vI[. kerÍilet, Kálvaria tér 6. szám a|atti
helyiségre a jelenlegi 15.996,- Ft/hó + AFA, a Budapest VIII. keľület, Kálvĺĺria tér
14. szám a|atĺi helyiségľe a jelenlegi 82.0|9,- Ft/hó + ÁFA, azaz osszesen
98.015,- Ft/hó + AFA béľleti díj + kozilzęmi és különszolgáltatási díjak összegét
ktitelesek megfizetni (2014. novembeľ 19. napjan kötött bérbeszĺímítási
megállapodás alapj án),

ab.) 2018. december hónaptól 2020. február hónapig a Budapest VIII. kerület,Kálvária
tér 6' szám a|atti helyiségľe 585.988,- Ft/hó + AFA, a Budapest VIII. keľület,
Ká|vária tér L4. szám a|atti.helyiségre 282.467,- Ft/hó + ÁFA, azaz osszesen
868.455,- Ft/hó bérleti díj + AFA + közĺizemi és kĹilönszolgáltatási díjak összegét
(2016. jaĺuár 25. napjźn kötött bérbeszámítási megállapodás a|apján),

b.) a 20|6. januĺír 25. napján kötött bérbeszámítási megállapodás megszúnését
kĺivetően, azaz2020. miĺĺcius hónaptól a béľlőtrĺrsak, vagy amennyiben a Turay Ida
Színház Kĺizhasznú Nonprofit Kft. bérleti jogviszonya bĺáľmety ingatlan
tekintetében a béľbeszámítási megállapodrások lejrártát mege\őzően szűnik meg, a
THEATRUM Sziĺlhźzi Ügynĺĺkség Kft. a számított béľleti díjat kÓteles(ek)
megfizetni.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2017 .július 1 9.

2.) hoz.záfiárul a Budapest VIII. kerület, 3588|l0lMt6-24 he|yrajzi szĺímon nyilviántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Ká|vária tér 6. szźlm a|att taLá|hatő, összesen
1041m2 alapterületú, valamint a Budapest VIII. keľület, KáIvárĺa tér 14. szźtm a|atti,
359l5/0lN38 hľsz.-ú összesen 457 m'alapteľĹiletű ĺinkoľmányzati fulajdonri, nem lakás
céljaru szolgáló helyiségekĺe a THEATRUM Színházi tigyntikség KíÍt. rész&e a
Íióktelep hasznáIathoz szfüséges tulajdonosi hozzźtjźmlas megadásźůloz a bérleti
szeruődés megszűnésének időtaltpáie a7.7a]^, hogy a béľleti jogviszony megszűnése
esetén a THEATRUM Színházi Ügynöl$ég Kft. haladéktalanul intézkedik u fiókt.lep
közhiteles nyilvántartásokból való t<jrlése érdekében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 20|7 .július 1 9.
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3.) a határozat |.-2.) ponjja szerinti hozzájěru|éts akkor lép hatá|yba, amennyiben aTHEATRUM Szíĺthazi Ügynĺikség Kft. és a Turay IđaSzínhazKozhasznuNonprofit Kft.
a|áírjźk ahatátozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés módosítását.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hataridő: 2017.július t9.

4.) felkéri a Jőzsefuátosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t, hogy a hatfuozatmellékletét képező,
fióktelep haszĺźiaü:a jogosító nyilatkozatot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmĺínyzat, mint tulajdonos képviseletében a bé'l"ti szerzodés módosítiís megkötése
esetén a THEATRUM Színházi tigynłikség lfft. részéreadja ki.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdátkodási Közpo nt Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatôja
Hatĺáridő: 2017 .július 1 9.

5.) felkéri a Iőzsefvfuosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés módosítás megkötésére - a bérleti szeruodés egyéb feliéieleinek változatlanul
hagyása mellett -, amelynek feltétele, hogy az otlkormarryzattulajdonában álló nem lakáscé|jáĺa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szólo 35l20l3. (VI.20.)
<inkoľmányzati ľendelet 24. s (2) bekezdés c) pontj a alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásátvallatjak á leendő béľIőtársak.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 .július 31.

Dudás Isfvánné
Megállapítj a,hogy a Bizottság 9 igen, 2 nem, I tartőzkodással a hatánozatotelfogadta.

627I20t7. (v[.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts áęhatározata
(9 igen' 2 nem,1 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 36/2014. (xI.06.) tinkormĺínyzati rendelet 7.mellékleténęk |,4.6. pontja a|apjénúgy dönt, hogy

|.) honájárul a Budapest VIII. keľĺilet, Kálváľia tér 6. szám a|atti, 3588IIO/N16-24
he|ytajzi számon nyilvántartott, összesen 1041 m2 alapteriletíĺ, valamint a Budapest
VIII. kerůilet, Kálváľia tér 14. szám a|atti, 35gI5l0ĺN38 hĺsz.-ú, cisszesen ii; 

^žalapteriiletű, utcai, ftildszint és pince nem lakás célú helyiségekľe u ŕ"""y Ida SzínházKözhasznrĺ Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budápest, KáIviá1,a tér 6.;
cégtregyzékszźtm: 0 1 -09-9802 09 ; ađőszárl: 21 1 90663 -2-42; képviseli : Darvasi IlonaCecília önálló képviseletre jogosult ugyvezető) bérlő és a TIIEATR{IM Színházi
Ügrnötĺség Kft. (székhelý: 20aO Budatirs,. Szabadság út |43. 2. em. I3.;
cégtregyzékszám: 13-09.15613|; adőszám: 11810030 -2-I3; képviseti: Fekete-Kardosné
Sebeők Réka orsolya ugyvezető) koziitt bérlőtrársi jogviszony létesítéséhe z az alábbi
egyĹittes feltételekkel :

a.) a béľlőtĺíľsak a Turay Ida Szíllhaz Ktizhasznú Nonprofit Kft.-vel kdtött bérbeszímítĺĺsi
megĺĺllapodások fennállása alatt az atábbiak szerlnĺ fizetik meg a bérleti díj összegét:
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aa.) 20i8. november hónapig a Budapest VIil. keľület, Kálvaria tér 6. szám a\atti
helyiségre a jelenlegi 15.996,- Ft/hó + ÁFA, a Budapest VIII. kerület,Kźĺ|vźriatér |4.
szám a|atti helylségre a jelenlegi 82.OI9,- Ft/hó + ÁFA, azaz ĺisszesen
98.015,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozljzemí és különszolgáltatási díjak <isszegét
kcjtelesek megfizetni (2014. november 19. napján kötött bérbeszámítási megállapodás
alapján),

ab.) 2018. december hónaptól 2020. február hónapig a Budapest VIII. keriilet, Kálvĺíria tér
6. szám alatti helyiségre 585.988,- Ft/hó + AFA, a Budapest VIII. kerület, Kálvĺáľia tér
14. szźlm alatti helyiségre282.467,-FtIhő + ÁFA, azazosszesen 868.455,- Ft/hó bérleti
díj + AFA ł kozuzemi és különszo|gtt|tatźsi díjak összegét (2)I6.januar 25. napjarl
kötött bérbeszámítási megállapodás alapjan).

b.) a2016. január 25. napjánkötött béľbeszámítási megáLlapodás megszűnését követően,
azaz 2020. március hónaptól a béľlőtarsak, vagy amennyiben a Turay Ida Szíllhta
Közhasznú Nonprofit Kft. bérleti jogviszonya bármely ingatlan tekintetében a
bérbeszámítási megállapodások |ejarhát mege|ozően sztĺnik meg' a THEATRUM
S zínhazi Ü gynöks é g Kft . a szźtmitott b éľl eti díj at kôte l e s (ek) me g fi žetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017.július 1 9.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 3588|/0lN16-24 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerÍilet, KáIváľia tér 6. szám alatt talá|hatô, összesen
I04L m2 alapterületĹĺ, valamint a Budapest vI[. kerĺilet, Kálváľia tér 14. sztm a|atti,
3591510lA/38l,rsz'-tl osszesen 457 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú, nem lakás
céIjara szo|gá|ő helyiségekľe a THEATRUM Színházi Ügyniikség Kft. részére a
fióktelep hasznźiathoz szükséges tulajdonosi hozzájaru|ás megadásĺĺhoz a bérleti
szerzi5dés megsztĺnésének időtaľtałnáig azza|, hogy a bérleti jogviszony megszíĺnése
esetén a THEATRUM Színházi Ügyniikség Kft. haladéktalanul intézkedik a f'óktel"p
közhiteles nyilvántaľtásokból való törlése érdekében.

Felelős: Jőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđó: 2017 .július 1 9.

3.) a határozat 1.-2.) pontja szerinti hozzájźtulás akkor |ép hatáIyba, amennyiben a
THEATRUM Színhazi Ügynökség Kft. és a Turay IđaSzillházKözhasznú Nonpľofĺt Kft.
aláitják ahatźlrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzőđés módosítĺísát.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2017 .július l9.

4.) felkéľĺ aJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a határozatmetlékletét képező,
fióktelep hasznáIatrajogosító nyilatkozatot a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiíľosi
onkormányzat, mint tulajdonos képviseletében a bérleti szerzódés módosítás megkötése
esetén a THEATRUM Színházi Ügyniikség Kft. részéte adja ki.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtriđő: 20 |7 .július 1 9.
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5.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzóđés módosítás megkötésére - a bérleti szerződés egyéb feltételeinęk változatlanul
hagyásamellett -, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakĺás
céIjźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (vI.20.)
ĺinkormányzatí rendelet f4. $ (2) bekezdés c) pontja a|apjźln kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirźsźú vállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 .július 3 1.

^ 
62712017. (vn.19.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktinyv 5. sz. mellék|ete

tartalmazza.

Napiľend 4.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szigony u. f6.,,28., 30. szám
alatti üres, łinkormányzati tulajdonrĺ telekingatlanok nyilvános pá|yázaton történő
egyiittes béľbeadására
Előterjesztő: Bozstk István Péter - vag/ongazdálkodási igazgató

Dudás Istvánné
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Szerinte egy számszaki hiba Yana2. o|da| aljźln, a 3. pontban. A telek értékénél nem jön ki
sehogy sem aZ, amit odaírtak, és gyanúsan egyezlk a telek forgalmi értéke a 2. pontban
levővel, meg a négyzetmétet źra is, úgyhogy szerinte ott elírás van. A másik, hogy szttmfua
megint ez egy iranyított béľbeadĺís, és Aljegyző Asszony említette az imént, hogy itt a Corvin
Sétrány építkezésénél fogják valószínűleg használni ezeket a telkeket, legalábbis ezt a
mondatot ide vonatkoztatta. Tehát csak anyagtaľolásra adjźk ki, és nagyon más lehetőség
nincs is, viszont cserében bĺíľmely más hasznosítás ttibbet hozna. Azt szqetné megkérdezni,
hogy mi történt az ottaru paľkoltatással. Úgy emlékszik, hogy ezt nem is olyan régen
parkolóként hasznosították. Fölmondtźlk ezt a szerzodést, vagy mi tĺitént? Megsegyzi, hogy itt
is képviselő-testiileti hatáskör, valószínűleg' ez a rendelet módosításra szorul, hogy 200
foľintot tudnak kérni egy telekéľt, ugyanis, ha a többi ingatlannál haszná|t 8 %-os szabá|yt
hasznźlnźnak ezeknél a telek béľbeadasoknál is, akkoľ majdnem nyolcszorosát kérhetnék el
bérleti díjként, kiszámolta. Úgyhogy, ha legköze|ebb módosítjfü a bérbeadĺĺsi ľendeletet,
akkor javasolja, hogy vegyék be|e azt is, hogy a telkeknél is lehessen a|ka|mazni ezt a8 oÁ-os,

vagy akźr 6 Yo-os, de értékarányos béľleti díjat. A legfontosabb kérdése, hogy mi tortéĺt az
ottani paľkoltatással.

Dudás Istvánné
Y á|aszadásra megadj a a szőt 4ł|j egy ző As szonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
Biztos emlékszik Képviselő Úr' hogy ezek a telkęk a Corvinos megállapodásban csere
telekként keriil vissza az onkormźnyzat tulajdonába. Emlékei szeľint aben:ŕrráző parkoltatott
ott. Amikor visszavette birtokba az onkoľmányzat, parkolási tevékenységet miĺr nem
folýatott ott ezen a területen. Nem titok, akkor hozztlk be VPB, vagy TestĹilet elé, attól fiigg,
hogy milyen az értékarány, illetve milyen hatáskĺjr gyakorlas van, hogyha érkezik be bérleti
kérelem, aján|at. Ebben az esetben, mint ahogy az előteĄesztésben is szeľepelt, igen, érkezett
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be ajánlat. Felvonulási terĹiletként akaľják használni. Az e\őbb, ahogy elmondta, ezze| a
ktjzterület foglalásukat csökkentenék. Azt valóban meg lehet majd vizsgálni egy képviselő-
testĹileti elĺĺterjesztés formájában, hogy ez aziđeiglenes hasznosítás, mert itt is egy rövidtávú,
ideiglenes hasznosításról van sző, ezmilyen aron történjen és lehet rendeletet módosítani, đe a
jelenlegi szabáIyozźls szerint az e|őtetjesztésben szeĺeplő az irźnyadó. A legelső kérdésére'
hogy elírás történt-e az előterjesztésben, abban az előterjesZtő fiń,válaszolni.

Dudás Istvánné
Válaszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Bozsik István
Az e|őtefiesztés sztjvegében elírás van, de a hatáľozati javas\atban.már jó összeg szerepel a
bérleti díjnál, az e|fuásért elnézést kéľ.

Dudás Istvánné
További kérdés, hozzásző|ás hianyában szavazásrabocsátja ahatfuozati javaslatot.

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 36120|4. (XI.06.) ĺinkormányzati reide|et 7.
mellékletének |.4'6. pontja a|apjánúgy dönt, hogy

1.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest vlu. keľĺilet,
Szigony u.26. szám a|atti, 36195 he|ytajzi szźlmu,763 m2 alapteriiletű telekingatlan
határozott időľe, 2020. decembeľ 31. napjáig szóló bérbeadására vonatkozó,
nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás kiírásfua, |52.600,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj
összegen, továbbá arra, hogy apá|yázati fęlhívásban a telek hasznosításának céljaként

a tiizvéde|mi előírások betaľtása mellett - anyagtárolás, illetve felvonulási
teľületként történő hasznosítas legyen meghatźrozva. A Kiíró kiköti, hogy apá|ytzati
felhívásban a gépjárĺntlvek parkoltatása cé|jára t<jľténő hasznosítás kifejezetten |<1zárő
feltételként szerepelj en.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20|7 .július 1 9.

2.) felkérĺ a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a.Budapest VIII. kerůilet,
Szĺgony u. 28. szźtm alatti,36196 he|yajzi számű,78 mf alapteľiilettĺ telekingatlan
határozott Ídőľe, 2020. decembeľ 31. napjáig szóló béľbęadźsára vonatkozó,
nyilvános, egyfoľdulós.pá|yázati felhívás l<lírásátą 142.600,- Ft/hó + ÁFA bérteti díj
összegeh, továbbá aľľa, hogy a pźiyazatí felhívásban a telek hasznosításanak céljaként

a hĺzvédelmi előírások betartása mellett _ anyagtárolrĺs, illetve felvonulási
területként töľténő hasznosítás legyen meghatźroma. A Kiíró kiköti, hogy a pá|yázati
felhívásban a gépjarmíivek paľkoltatása cé|jára tĺjľténő hasznosítás kifejezetten kizárő
feltételként szerepelj en.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuido: 2017 . júIius 1 9.

3.) felkéri a Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a .Budapest VIII. keľĺilet,
Szigony u. 30. szźtm a|atti,36197 he|yĺajzi számű,806 m2 alapteniletíĺ telekingatlan
hatá'rozott ĺdőľe, 2020. decembeľ 31. napjáĺg szóló bérbęađánźra vonatkoző,
nyilviínos, egyfordulós pźůyazati felhívás kiírástra,161.200,. F.t/hó + ÁFA béľleti díj

69



összegen, továbbá arra, hogy a ptůyźzati felhívásban a telek hasznosításának céljaként
a tűzvédelmi előírások betartása mellett anyagfáro|ás, illetve felvonulási

területként történő hasznosítás legyen meghatározva. A Kiíró kiköti, hogy a pá|yázati
felhívásban a gépjźtrmiivek paľkoltatása céLjára történő hasznosítás kifejezetten kizźrő
feltételként szeľepelj en

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: f0L7 .július 19.

4.) a pź"Jyźľ;ati felhívásban r<lgzítésre kerĹiInek tovźlbbá az a|thbi feltételek:
a) a hatźlrozat 1.)' 2.), 3.) pontja szeľinti hiĺrom telekĺe kizźnő|ag egyiittesen nýjtható be
pá|yźzat, a telkeket egyĹitt lehet bérbe venni, és
b) a pá|yazónak kell vállalnia a telkek felvonulási terÍiletként történo éslvagy anyagtarolással
kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen
költségek megtérítését a pá|yaző (tehát a későbbi bérlő) kízárő|ag a bérbeadóval előzętesen
megktitött megállapodás alapjźn kérheti. Amennyiben a költségek mértékéről és
megtérítésérő| a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok meg!érítését
semmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését
kĺivetően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017,július 19.

5.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a páIyázatnak az onkormáĺyzat
tulajdonában áI|o ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházásfua
vonatkozó veľsenyeztetés szabályairól szóló I1,2l20I7. (V.11.) számu képviselő-
testiileti hatźrozatban (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) foglaltak szerinti
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺidő: 2017 .július 19.

6.) a pá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővrĺros VIII. kertilet Józsefuĺĺrosi Polgármesteri Hivata1
Lĺrđetőtáb|áján, a Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt. (Bonyolító)
iigyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefuaros című helyi
lapban, az onkormźĺĺyzat és a Bonyolító honlapjźn, tovźlbbá az Önkoľmźnyzat és a
Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési feliileteken, illetve az egyéb
rendelkezésre á1ló ingyenes internetes hiľdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdrílkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 .július 1 9.

7.) eľedményes versenyeztetési eljĺĺľás esetén az e|jarás eľeđményének megál|apításźra
vonatkozó fulajdonosi, bérbeadói d<jntés meghozatalára a Budapest Fővráľos VIII.
keriilet Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő-testtiletét kéri fet.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási K<izpoftZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. szeptember 25.
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Dudás Istvánné
Megállapítja' hogy a Bizottság l0 igen, l nem, I tartőzkodással a határozatotelfogadta.

628ĺ2017. (uI.19.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(l0 igen, 1 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 36/20|4. (XI.06.) cinkormányzati rendelet 7.mellékletének I.4.6. pontja a|apjlánúgy dönt, hogy

1.) felkéľi a Jőzsefuźnosi Gazdá]!9a.ĺsi Kcizpont Zrt.-t a Pudapest VIil. kerÍi|et,Szigony u.26. szálm a|atti,36195 helyľajzi számú',763 m2 a|apteríilettĺ telekin gat|anhatározott időľe, 2020. decembeľ-3í. napjáĺg szóló béŕbeadására vonatkozó,nyilvános, egyforduló s pá|yazati felhívás kiírásáia, 152.600,- Ft/hó + AFA béľIeti díjösszegen, továbbá arľa, hogy apźiyázati felhívásban a telek hasznosításĺĺnak céljakénta tűzvédelmi előírások betartása mellett anyagtáro|ás, illetve felvonulásiterületként tcjrténő hasznosítás 
-legyen meghatározva. A Kiíró kikĺ'ti, hogy a pá|yazatifelhívásban a gépjármíivek parkoliat ása cé|iáratĺjrténő hasznosítĺĺs kife;ezetten kizárőfeltételként szerepelj en.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatójaHatáľidő: 2017.július l 9.

2.) felkéri a Jőzsefvfuosi Gazr]ál!9aesi Központ Zrt.-t a Fudapest VIII. kerület,Szigony u. 28. szám a|atti, 36|96 he|yrajzi számu, 713 ml alapterületű telekingatlanhatározott időre, 2020. decembeľ 
.3í. 

napjáig szóló béib ead'ására vonatkoző,nyilvános' egyfoľdulós pá|yazati felhívás kiírásZra,1ąz.eoo,- F't/hó + AFA béľteti dĺjösszegen, továbbá arľa, hogy apá|ytzati felhívásban a telek hasznosítiĺsrának céljakénta tíizvédelmi előírások betaľtása mellett arlyagtáto|ás, illefue felvonulásiteniletként történő hasznosításJegyen meghatánozuu. A rĺĺ.o l.ĺk.ĺti, hogy apáIyazatifelhívásban a gépjaÍm|Jvek paľkoliatása cě\aĺatĺirténő hasznosítás kifejezetten kizárőfeltételként szerepelj en'

Felelős: Józsefufuosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHataridő: 20|7 .július 1 9.

3.) felkéľi a Józsefuríľosi Gazdá]kodási Közp ont Zrt.-t a Pudapest YIII. keľület,Szigony u. 30. szám a|atti,36|97 he|yrajzi számú, 806 mf alapteľületĺĺ telekingatlanhatározott ĺdőre, 2020. decembeľ 
-3í. 

napjáig szóló béib eadására vonatkozó,nyilviínos, egyfordulóspźiyazati|.elhĺva9 kikásna,1a.zoo,.F.t/hó + Áľ,ł bér|eti díjösszegen, továbbá arrą hogy apá|yźnati felhívásban a telek hasznosításának céljakénta tínvéde|mi előírások betartása mellett anyagtźno!ás, illetve felvonulásiteniletként töľténő hasznosítás legyen meghatáronĺa. A Kiíró kiköti, hogy a pá|yazatifelhívásban a gépjýiivek parkoitatasa cě|iaratörténő hasznosítas ŕife;ezetten klzáÍófeltételként szerepelj en.

Felelős: Józsefuĺírosi GazdáIkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźttidő : 2017 .július 1 9.

4.) apá|yázati felhívásban rogzítésrekeriilnek továbbá az atábbifeltételek:
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a) a határozat I.), 2.), 3.) pontja szerinti három telekľe kizárőIag együttesen nyújtható be
pá|yázat, a telkeket egyĹitt lehet bérbe venni, és
b) a pá|yazónak kell vállalnia a telkek felvonulási terĹiletként történő éslvagy anyagtarolással
kapcsolatos kialakítasi költségeit, illetve a kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen
költségek megtérítését a pá,|ytző (tehát a későbbi bérlő) kizarőIag a bérbeadóval előzetesen
megkötött megállapodás alapján kérheti. Amennyiben a költségek mértékéről és
megtérítéséńI a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bérllő azok megtéľítését
semmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony megszrĺnését
kcivetően sem.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpofiZrt.Yagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 .július 19.

5.) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t a pźiyázatnak az onkormányzat
tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításiíra, tulajdonjoganak átruházásźra
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló II2l20|7. (V.11.) szźtmu képviselő-
testiileti hatfuozatban (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) foglaltak szerinti
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoÍ|tzÍt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2017 .július 1 9.

6.) a pá|yázati felhívást a Veľsenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtáblájan, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító)
tigyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephe1yein)' a Józsefuaros című helyi
lapban, az onkormźnyzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az orkormźnyzat és a
Bonyolító száĺnźra elérhető költségmentes hiľdetési feliileteken, illetve az egyéb
rendelkezésľe ál1ó ingyenes intemetes hirdetési poľtálokon kellközzétenni.

Felelős: Józsefuĺĺrosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľiđő: 2017 .július 1 9.

7,) eredményes versenyeztetésí eljarás esetén az eljź.ľás eľedményének megál|apitására
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés megJlozata|źtra a Budapest Fővĺíros VIII.
kerület Józsefu rírosi onkoľmanyzat Képviselő-testĹiletét kéri fel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodlási KözpontZrt,vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7 . szeptember 25.

Napirend 4,t2. pontja: Javaslat a MONTIR.COOP Kft. ajánlaÚának figyelembevételével
a Budapest vnl. kerület, Tolnai Lajos utca 38. szám alattĺ telekľe fennállĺí
kötbértaľtozás ľendezéséľe vonatkozóan
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdálkodĺźsi igazgató

Dudás Istvánné
A napirend vitát megnyitja. MegadjaaszőtJakabfu Tamas képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Elég haÍározotl. véleménye van 

"TőJ az előterjesztésrőI, szerinte ez a javaslat azonkoľmányzat számtlra el6nytelen, tehát, hogy ha ä. személynek értékesíti a cég a telket,akkor minden kĺitbéľkĺitel ezettségétĺ'ől 
'n"g.'uĚádul, 

és ha ezt aBizottság elfogadja. Cserébe atelek értéke időközben aruryira -"g"-ilk.dett, hogy máľ csak az is bőve n fedezné akötbértartozásukat' tehát nem javasoljá enn9k az e|io{aaasát. Nyilván azorna13. személynekfoeia értékesíteni, akár egy saját m1ga á|ta| a|apí{ofta cégnek' és innentől kezdve némifizetség ellenében *"g''ubudul ä ueepĺřesi kötelezeittsJg miatti ktitbéľ fizetéstől.

Dudás Istvánné
Megadja a szőta JGK képviselőjének.

Dľ. Lóránth Jĺózsef
Képviselő úr nyilvĺán tévedésből nem vette figyelembe azt a szerény tényt,hogy a MSNTIR-CooP Kft. ha esetleg 3, szemé|y gazdaságit".ł.u.ágnut ertékesíti az ingatlant, akkor további21.900.000,- forintot megťlzet. - ontoonany,utíii, tehát a felvetä az így teljes. Haelolvastĺák a teleknek a teljes töľténetét, és a MoNTIR-COoP Kft.-vel a kapcsolatukat, akkoľúgy gondolja, hogy az onkorményzat egy elég nyereséges üzleten van tuj. Gyakorlatilag akerulet ]egkisebb telkéről van sző, és h; ósszeadjfü, hogy a vételaron feliil azonkoľmĺányzatnak mennyi plusz bevétele jött ktitMľ jogcímén ezen telek után, akkor úgygondolja, hogy nyugodtan hátra lehet dől;i. 3-4 éve vólt egy ui'otts.ĺgi koncepció, hogyazokat a befektetőket, akiknek megállt az ingat|anfejlesĺésuk , azokat ie fojtsák meg' nevigyék el őket felszámo|ásba, haneń segítsék ez ze| ä moratoľiummal. Ez a koncepció úgygondolja, hogy továbbra is fennáll. ok 

"ěgĺg 
tisztességesek voltak az onkorm ányzatta|, nemadták eI a projektet, nem adták el a telkel és a fizžtségi kcitelezettségĹiknek határidőbenmindig eleget tettek. Most péIdául kifizették a finoman szőIvais elég magas összegű kötbéľtaz onkormányzatnak. Mindenfele felszólítás nélkül az e|ĺĺtoflesaéů réšztikľől megtörtént.Szerinte az a céI' hogy a telek tulajdonosa be tudja fejezni az épitkezést. Ez minđenfeleképpenfontos együttmtĺködés az onkormányzat szemponqáuol. A.JGK véleménye szerint ebben amegáIlapodásban rengeteg olyan garancia u*, ł'ägy az ool.o..ányzatnak az érdekei nesérülj enek ezen megálllapodás a|áírisáv aI.

Dudás Istvánné
Megadja a szőt JakabĄ' Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ez a 27 millió Ft egy darabig fedezi.a kötbérigényiiket, utilna lemondtak az összes ttĺbbiigénytilaőI. Pont ezt.mondta' ĺogy valamit n,,"i,ł 

"gy-re. 
évig még fedezi, és uténa aztcsinál a telekkel' amit akar, és seňmilyen további kcĺtelěžeĺsége nem lesz. Vissz atérve eÍre akoncepcióra, nagyonjó-v9lt addig, amíg nem pĺĺľgcĺtt tlgy az ingat|an-beruhazás , mint azutóbbi évben elkezdte. Tehát, akinók a tulaJaonäbuä u* egy ilyeň telek, az mát bizony 10milliókat is megér, hoęv azt beépíthesse. Szeľinte, ha mindet összeadják, amit eddig ťlzetett,akáÍ vételáÍként' akár kötbérként, még akkoľ sincś a telęk mostani éľtékénél, tehát neki mégminđig megéri beépíteni az ingatlanpiäci folyam atok vźi{o,zása miat:t,,rigyhogy nem megfojtásez,hancm cgy apró kis segítség, hogy gyo..ább* építkezzen.

Dudás Istvánné
Megađj a a szőt a JGK képvisetőjének.
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Dr. Lĺiránth Jĺizsef
Ez a fI.900.000,- Ft 4 évnek a kotbére. Az, hogy egy 350 nm'-es telekre történő építés
mennyi költséggel jźn tervezéssel egyĹitt, úgy gondolja, ellentétben Képviselő úrľal, hogy nem
tud pozitívan kiszállni ebből, csak karenyhítés lehet arészérol. Ha nem lett volna tisztességes
a hosszú évek soľán, akkor már rég elađta volna az ingatlant és a projektet. Az
onkormanyzatnak semmiÍéle garaĺciźĄa, vagy binosítéka nem volt az ađás-vételi szerződést
kovetően etTe az ingatlarľa, đe ő ezt nem tette meg. Úgy gondolja, hogy ez olyan
méltrányolható dolog amellett, hogy végig teljesítette az íté|etben és megállapodásban
foglaltakat, és ezért is keľĹilt bele ez az előterjesztésbe. Gyakorlatilagmég 4 évet kifizetne, ha
értékesítené az ingat|ant, đe az a szakmai álláspontjuk, hogy nem tud mar belőle nyereségesen
kiszállni, mert annyi kÓltsége halmozódott fel és annyi kötbérfizetési kötelezettsége is van
többek kĺjzött.

Dudás Istvánné
További kéľdés, hozzászőIźts hianyában szavazásrabocsátja ahatátozati javaslatot.

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIil. kerĹilet, Tolnai Lajos utca 38. szám a|atti, 34967 hĺsz.-ú ingatlan
vonatkozásában indított peres eljaľás Iezttrásźtľa a MoNTIR-COOP Kft. által ajánlott
egyezséget az a|thbiak szerint fogadja el:

- Az onkormányzat a Fővaĺosi ĺterctabla 13.Gf.40.394l2O17. szám alatti ügyében
benyújtott fellebbezését visszavonja, amennyiben a Fovárosi Törvényszék
30.G.43.554/2016/12.es számú ítéletében meghatarozott késedelmi kamat, a
MONTIR-COOP Kft . részéľől telj es egészében megťlzetésre kerül.

- EzzeI egyidejtileg az onkoľmźnyzat 2017. július 01. napjátó| 202|. junius 30.
napjáig az ingat|arl beépítésére vonatkozőan kĺjtbérmentes moratóriumot biztosít a
MONTIR-COOP Kft. részére azza|, hogy amennyiben ezen időpontig nem szęrzi
meg a jogerős hasznźiatba vételi, vagy fennmaľadási engedélý, űEy a kĺjtbérmentes
időszakra is legkésőbb 202|.jrilius 31. napjáig, napi 15.000,- Ft-tal számolva kötbért
köteles fizetĺi az onkorményzat részéte, melynek összege 21.900.000,- Ft. A
MONTIR-COOP Kft. vállaljaA}I7.július 01. napjától napi 15.000,- Ft megfizetését
az ingat|arlra vonatkozó jogeľős haszná|atba vételi vagy fennmaradási engedély
megszeruéséig.

- Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. az ingat|arÍ 2021. junius 2I. napjáíg éľtékesíti
harmadik személy gazđasági tĺíľsaság részére, úgy köteles az onkoľmányzattészére
21.900.000'- Ft-ot megťlzetní, vagy a beépítésre és a kötbéľre vonatkozőan az
onkormányzattal és a harmadik személy gazdasági tíľsasággal közösen
megállapodni. Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. értékesíti azinga|ant harmadik
személy gazdasźryi táľsaságnak, és az tnkormanyzat részére megťtzet 21.900.000,-
Ft-ot, ttgy u onkoľmĺínyzatnaka MoNTIR-COOP Kft. felé további kĺivetelése nem
áll ferrn.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KtizpontZrt.vagyongazdalkodĺísi igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 .július 1 9.

2.) felkéri a ]őzsefvérosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatfuozat 1.) pontja szerinti

- megá|lapodás a|áírására.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 .jrilius 3 1.

Dudás Istvánné
Megállapítja, hogy aBizottság9 igen' 2 nem,l tartózkodassal a hattrozatot elfogadta.

629 /20 |7 . (vil. 1 9.) sz. Város gazdálkodási és P énziigyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 2 nem, t tartőzkodás szavazattal)

AYátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet' Tolnai Lajos utca 38. szźm alatti,34967 hľsz.-ú ingatlan
vonatkozásában indított peres eljárás |ezátźtsźtra a MoNTIR-COOP Kft. által ajánlott
egyezséget az a|ábbiak szerint fogadja el:

- Az onkoľmányzat a Fővárosi Ité|őtab|a 13.Gf.40.394l20I7, szám a|atti ügyében
benyújtott fellebbezését visszavonja, amennyiben a Fővárosi Törvényszék
30.G.43.554l201-6ll2-es számil ítéletében meghatźlrozott késedelmi kamat, a
MONTIR-COOP Kft. részéről teljes egészében megfizetésre keriil.

- E'zze| egyidejűleg az onkormányzat 20|7. jtiius 01. napjźLtő| fOzI. június 30.
napjáig az ingat|an beépítésére vonatkozóan kötbérmentes moratóriumot biztosít a
MONTIR-COOP Kft. részére azza|, hogy amennyiben ezen időpontig nem szetzi
meg a jogerős használatba vételi' vagy fennmaradási engedélý, ugy a kĺjtbérmentes
időszakĺa is legkésőbb 2021. július 31. napjáig, napi 15.000,- Ft-tal számolva kötbért
kciteles ťtzetĺĺ az onkormźnyzat tészéte, melynek összege 21.900.000,- Ft. A
MONTIR-COOP Kft. válla1ja20l7.július 01. napjától napi 15.000,- Ft megfizetését
az ingatlanra vonatkozó jogerős haszná|atba vételi vagy fennmarađźsi engedély
megszerzéséig.

- Ameľuryiben a MONTIR-COOP Kft. az ingatlant 202|.jrinius 2I. napjáig értékesíti
harmadik szemé|y gazđaságitźrsaságtészéte, úgy köteles az onkoľményzatrészére
21.900.000'- Ft-ot megfizetni, vĘY a beépítésre és a kĺitbéne vonatkozőan az
onkormĺányzatta| és a harmadik személy gazđasźryi tarsasággal kĺizĺisen
megállapodni. Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. értékesíti az ingalant harmadik
szemé|y gazdasági társaságnak, és az onkormanyzat részéte megťĺzet 21.900.000,-
Ft-ot, tlgy u onkormĺĺnyzatnaka MONTIR-COOP Kft. feté további követelése nem
áll fenn.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodĺísi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I7 .július 1 9.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
me gál lapo d ás a|áir ásźr a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdrĺlkodĺĺsi igazgatőja
Hataiđő: 201.7 .július 31.
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Napirend 4.l3. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľület, Festetics Gyiĺľgy u. 9. szám
alatt található telekhez kapcsolódrí kiitbérÍizetési kłitelezettség halasztás jőváthagyásá'ra
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkoddsi igazgató

Dudás Istvánné
A napirend vitát megnyitja. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Alláspontja szerint ez, ami most itt történik, ez már képviselőtesttileti hatáskör, mert a telek
énéke az I00 millió forint felett van. Szeľinte nem vehętő figyelembe az eladáskori érték,
nem biztos benne, ďe az a gyanúja, hogy VPB előterjesztésként ez nem is tárgya\hatő.Ezen
kívĺil szeľinte valódi indoka itt sincs a kötbér elengedésének, és halasztásának, mert ugyanúgy
nincsen súlyos indoka. Az ingat|anarak emelkedtek, jóval drágthban tudjĺák a felépült
lakásokat eladni, és ennél a néhány tízmll\iő forintos kĺjtbérnél sokkal tcjbb bevételt tuđnak
generálni, úgyhogy most, akinek telek van a tulajdonában, azmagátőI is beépítené egy-két
éven belül. Azt gondolja, hogy ez az e|engedés is súlyosan kĺĺrosítaná aközvagyont, mint az
előzőnéI, ezértezt nem tudja megszavazni.

Dudás Istvánné
Megadja a szót A|jegyzí5 Asszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
Itt nem egy telekértékesítésľől van sző, tehát nem a teleknek az értékét kell vizsgálni. Itt egy
megállapodás megkötéséről van szó, az pedig a VPB hatáskorébe tartozik, hiszen nem 100
millió forint feletti.

Dudás Istvánné
Megadja a szőt a JGK képviselőjének.

Bozsik István
Ugyanazt tudná elmondani, amít az e|(jz(j kérđésnél Ügyvéd ur elmondott. A kettővel eze|otti
VPB-ľe maĺ előterjesztették eń. az iigyet, ahol infoľmáciő hiaĺlyában elutasította abizottság,
ennek ellenéľe bement az ugyfé|, kiťrzette az ossze olyan vá||a|ását, amit támogató döntés
alapján vá'||alt volną azon kívtil még fölemelte saját maga vźila]lásźra a kötbér váIla\ásaít,
meľt volt egy olyan félelme aBizottsźąnak, hogy mi a biĺosíték arra, hogy itt az építkezést
be fogja fejezru' vagy egyálta|án ęlkezdi, így ezen vállalások miatt úgy gondoltfü, hogy
visszahozzfü új ra az előterj esztést.

Dudás Istvánné
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nincs összhang az eloteqesztés indoklása, és az áIlaspontjuk kĺjzött, mert az előterjesztés
egyértelműen azt foga|mazza meg, hogy ez egy ingatlanéľtékesítéshez kapcsolódó döntés, és
az íĺgatlan éľtéke 100 millió foľint a|att van, a mai értéke már va|őszínűleg ftjlötte van.
Jakabfu Tamás álláspontja mega|apozottnak tÍÍnik, hogyha mabizonyítottan az ingatlan 100
millió forint fř'lött van, és ez egy ingatlanértékesítéshez kapcsolódó döntés, akkor ez nem
VPB hatáskör, de lehet, hogy téved.
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Dudás Istvánné
Megadja a szót A|jegyző Asszonynak.

Dr. Mészár Eľika
Hibás a beterjesztés indoka. Itt egy megállapodás megkötéséről van szó, mint az e|oző
napirendi pontnál, amit az Ügyvéd úr és lgazgató úr ismertetett, nem eladással, nem
értékesítéssel kapcsolatos döntés, hiszen azon mźr rég túl vannak' hanem egy kĺĺtbér
megállapodás jóvahagyásáról van szó.

Dudás Istvánné
Kérdezi, hogy ez a hibás indokolás megakadályozza-e az elfogadást, illetve a döntést?
Megadja a szőt A|jegyzó Asszonynak.

Dr. Mészáľ Erika
Nem, tekintettel arľa, hogy.szóban elmondták azt, hogy a Tisztelt Bizottságnak a hatiĺsköre a
jőváhagyás megállapítása, Ügyvéd úr és lgazgatő rir elmondták, hogy miéň javasoljĺĺk ennek
a megkotését, a hatáskör gyakorlója a VPB, így javasolj aahatározati javaslaielfogaäását.

Dudás Istvánné
Megadja a szôtÜgyvéd úrnak.

Dľ. Lóránth József
Nem ért egyet Jakabfy Tamás képviselővel, abban, hogy hogy kell bánni az építeni
szándékoző vállalkozókkal. Ha a megmaradt váI|alkozói kĺjrnek az |ett volna a száidéka,
hogy mindenfele indokkal kibújjon a kĺjtelezettségei a|ő|, ezt megtehették volna. Itt is
kifizettek korábban 16 milliót, most az egyezségután, végrehajtás nelktĺl kifizettek 12 milliőt,
saját maguk vállalták, hogy az egyezséghez képest duplájĺĺľa emelik a kĺjtbér tisszeget, ha ez a
másfel év eredményteleniil telik el, sőt van egy olyan pont benne, hogy minden egyes
értékesítéshez az onkormányzat hozzź|árulása śĺĺkśéges. Tehát ha ilyeii feltételekkel is
bevállaljĺík az ingatlan fejlesztést, úgy hogy ott a szankció a fejiik ftilött, úgy gondolja, hogy
méltányolható ktiľiilmény. Ez a telek a Keleti pályaudvarnál megy pontosan a villamossín
e|őtt, nagyon szerencsétlen elhelyezkedésii. A beruhaző elmondta, ńogy csak hotelt és hosztelt
tud elképzelni, lakásokat abszolút nem, tehát leszűkíti ezt a piacot, ěnnek a megtérülése jó
néhĺíny évtizedbe keľül. Az a véleménye, hogy nyeľeségesen nem fud kiszállni ebbőI az
uz|etbőI sem' persze játszhatnźk azt, de ezt rossz koncepciónak tĄa, hogy ezeket a
vá|Ia|kozőkat a kerĹiletben megfojtanák, vagy ellehetetlęnítenék, és tele lenne a keľĺilet
foghíjtelkekkel, bedőlt, felszámo|źs a|á keľült cégekkel, meg ingatlanokkal, és vlĺrhatnĺának
arua, hogy 3, 4, 5, vagy I0 év múlva a felszámoló majd éľtékesíti a telkeket, de a beépítési
kŕitelezettség akkor sem lenne biztosítva. Továbbra is azt kéri a Tiszte|t Bizottságtó|, ugye
minden egyes eset más, hogy ezt a moratóriumos időszakot tĺámogass a, mert a kerĺiĹet ĺgyřua
tovább fejlődni, szépülni.

Dudás Istvánné
Tovább i kéľdés, ho zzásző|ás hi anyában szav azásr a b o csátj a a hatźr o zati j avas latot.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt. hogy

1.a.) hozzájaru| ahlhoz, hogy az Euro-Ingatlan Kft. a Budapest VIII. keľiilet, Festetics
György u.9. szám alatti,3458512 hľsz.-ú ingatlan beépítése sorĺĺn 2017.július 01. napjától
20t9. decembeľ 31. napjáig mentesüljön a kĺjtbérfizetési ktitelezettség aIő|, amenrryiben az

Íl

77



Euro-Ingatlan Kft. az ingat|ant érintő haszná|atbavételi engedély iránti kérelmet az illetékes
hatóság felé2019. december 31. napjáig benyújtja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 20|7 .július 19.

1.b.) a Budapest VIII. keľtilet, Festetics Gyĺirgy u.9. szám alatti, 34585/2 hľsz.-ú ingatlan
beépítési kötelezettségével összefuggő haszntiatbavételi engedély benyújtásáig az Euro-
Ingatlan Kft. az ingatlant harmadik személy részére a Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuarosi onkormanyzat e|ózetes íľásbeli hozzájaru\ásával értékesítheti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtlzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7 .július 1 9.

2.) amerľryiben a hataľozat I.a.) pontjában meghattrozott feltételeket nem, vagy nem
teljes könĺen teljesíti az Euro-Ingatlan Kft., abban az esetben köteles visszamenőlegesen
2017 . július 1 ' napjátő| 20t9. december 3 1. napjáig napi
l0.000,- Ft kötbért, osszesen: 9.140.000,- Ft-ot, az onkormányzat száľnźna legkésőbb 2020.
január 15. napjáig megťtzetni, továbbá 2020. január 1. napjától napi 20.000,- Ft kötbért
köteles az Euro-Ingatlan Kft. fizetni a Józsefuárosi onkormźnyzat részére a Budapest VIII.
kertilet, Festetics György u. 9. szám alatti telek ingat|anta vonatkozó használatbavételi
engedély iránti kére lem b enyúj tás ának napj áig.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Határido: 20|7 .július 19.

3.) felkéri a lőzsefvźnosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t a hatźrozat I,)-2.) pontjában
foglaltak szerinti megállapodás megkötéséľe.

Felelős: Józsefuláĺosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7.július 3 1.

Dudás Isfvánné
Megállapítja, hogy aBizottság 8 igen, Znem'21;rrtőzkođássala határozatotelfogadta.

630 l 20 17 . (vII. 1 9.) sz. Város gazdálko d ási és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 2 nem, 2 tartőzkod,ás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.a.) hozzájáruI a|lhoz, hogy az Euro-lngatlan Kft. a Budapest VIII. kerület, Fęstetics
György u.9. szám alatti,3458512 hĺsz.-ú ingatlan beépítése során 2017.július 01. napjától
2019. decembeľ 3|. napjáig mentesüljcĺn a kötbérfizetésí kötelezettség a|őI, amennyiben az
Euro-Ingatlan K.ft. az ingat|artt érintő haszná|atbavételi engedéIy irźnti kérelmet az illetékes
ható s ág feLé 20 I 9 . dec ember 3 I . napj źtig b enyúj tj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hataridő: 2017 .július 19.
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1.b.) a Budapest VIII. kerĹilet' Festetics Gycirgy u.9. szám alatti' 3458512 hĺsz.-ú ingatlan
beépítési kötelezettségével összefüggő haszná|atbavételi engedély benyijtásáig az Euro-
Ingatlan Kft. az ingatlant harmadik személy részére a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuárosi onkormányzat e|ozetes írĺĺsbeli hozzájźtru|ásával énéĹesítheti.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpoúZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .július 1 9.

2.) amennyiben a hatělrozat |.a.) pontjában meghatźrozott feltételeket nem, vagy nem
teljes kĺĺnĺen teljesíti az Euro-Ingatlan Kft., abban az esetben köteles visszamenőlegesen
20|7. július 1. napjától 2019. decembeľ 3I. ĺapjáig napi
10.000,- Ft kötbért, összesen: 9.140.000,- Ft.ot, az onkormĺínyzat szźnnára legkésőbb 2020.
január 15. napjáig megfizetni, továbbá 2020. január 1. napjától napi 20.000,- Ft kötbért
kciteles az Euro-Ingatlan Kft. ťlzetni a Jőzsefvárosi onkormányzat tészéte a Budapest VIII.
kerület, Festetics György u. 9. szám alatti telek ingatlanĺa vonatkozó használatbavételi
engedély iránti kéľelem benyújtásanak napj áig.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 2017 . július 1 9.

3.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.)-2.) pontjában
foglaltak szerinti megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 2017 .július 3 l .

5. Eryéb előteľjesztések
(ír ásb eli előterj e szté s)

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat fénymásolĺí beľendezések bérleti és kaľbantaľtásĺ
szerző d,és én ek felm o ndás áľa
Előterjesztő: dr, Balla Kataltn - Jeglzői Kabinet vezetője

Dudás Istvánné
A napirenđ vitájźt megnyitja. Kérđés, hozzásző|ás hiányában |ezźĄa. SzavazÁsta bocsátja a
határ o zati j avas latot'

A Vłĺrosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a) a Copy City Kft.-vel (székhely: 1063 Budapest, Szív u. 43.) fenymásológépek,
nyomtatók, valamint egyéb irodatechnikai berendezések bérleti, szeľelési,
karbantartási, javítási munkáinak elvégzése taryyű bérleti szerződést _ a szerződés 8.
pontja szerint - felmondja.

b) a Colorspectrum Kft.-vel (székhely: 1131 Budapest, Dolmány u.26.) másológép
rendszeľben való iizemeltetése tĺáľgyában kdtött bérleti szeruődést _ a szerzódés
módosítrís l. pontja szerint - felmondja.
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Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2017.július 1 9.

2. ahatározat 1. pontja a|apjźn felkéri a jegyzóta felmonđások aláírására.

Felelős: jcgyző
Hatáľidő: 2017.július 19.

Dudás Isfvánné
Megállapítja, hogy aBizottság |2 igen,O nem, 0 taľtóZkodással a hatfuozatotelfogadta.

63112017. (vu.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a) a Copy City Kft.-vel (székhely: 1063 Budapest, Szív u. 43.) fenymásológépek,
nyomtatók, valamint egyéb iľodatechnikai berendezések bérleti, 

''"i.io,ĺ,karbantartási, javítási munkáinak elvégzése tráľgyu bérleti szerződést_ a szerződés 8.
pontja szerint - felmondja.

b) a Colorspectrum Kft.-vel (székhely: 1131 Budapest, Dolmĺíny u.26.) másológép
rendszerben való üzemeltetése táľgyában kcjtĺjtt bérleti szerzodést _ a szerzodés
módosítás 1. pontja szerint - felmondja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017.július 19.

2. ahatźrozat I. porija a|apján felkéri a jegyzőt a felmondások aláírására.

Felelős: jegyző
Hatĺíridő: 2017. iúlius 19.

Dudás Istvánné
Zárt ii(és k<ĺvetkezik.

6. Zárt ülés keľetében táľgyalandĺí előteľjesztések
(ír ás b e I i e lőt erj e szté s)

Napirend 6.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkiľályĺ u.ČEzám
a|atti ĺngatlanľa vonatkozó elővásárlási jogrĺó'l való lemondásra Ż11nr tŁÉď
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdát\rndási Ügłosztály vezetője

A napirend tdrgyalúsa zárt iilés keretében t?jrtént az Mijn. 46.s a bekezdése éľtelmében. A
napirend tdrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 632/2017. (v[.19.) sz WB

hatdrozatot a zlÍrt iilésrĺÍl késziilt jegzőkönyv tartalmazzu
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Napirend 6.f. pontja: Javaslat a Budapest VIII kerüIet, Szigony utca
szám a|atti Iakásra vonatkozóanl-ltal indítottC.sr. f08/2;01_7 . számli
peres cljárás megsziintetéséľőI ós a bérleti jogviszonyának pénzbeli megváltásáľót szó|ó
megá|lapodás jóváhagyására zĺpr ulEs
Előĺerjesztő.. Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
v a gy o ng azdáI ko dás i i gaz gaĺ ój a

A napirend tdrgyalása zúrt iilés keretében történt az Mijn. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tárgyalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 633ĺ20|7. (vII.19.) sz. WB

Itatórozatot a zárt iilésrdl késztilt jeglzőkönyv tartalmazza.

Dudás Istvánné
Nyílt iilés. Az tilés végén lehetőség van kérdések feltevésére, ilyet nem lát, ezért a mai tilést
|4 őra 6 peľckor bezźĄa. Tájékońatja a képviselőket, hogy a következő ülés varható
időpontja 2017. auguszfus 14-e. Minden megjelentnek megköszöni a részvételt, és kellemes
pihenésĺ kíván a nyárľa!

K. m. f.

ĺI,,
{ l, | -1--'r-,

(VtJuLfi\ SĄnĺła
Dudás Istvánné
Bizottság alelnöke

Az Möfv-ben foglalt
Bizottság 2017.július

ľendelkezéseknek megfelel, és a Városgazđálkodási és Pétlzligyi
19-ei ĺilésén elhangzottakat hitelesen tanú'%í"ŕg%

u-M #",i
Szervezésiäľ*il::ľäl1'*o"".;# W . j

A j egy zőkonyvet készítették :

Vidákné i Tímea
Szervezési és Képviselői Iľoda tigýntézője Szervezési és Képviselői Iroda tĺgýntézője

A i cFt?ő lĺö-nw mcllóklctc:

- !. sz. melléklet l az 587/20]7. (WI.I9.) sz. VPB hatdrozat melléklete

-2. sz. melléklet,/ a 6]7/20]7. (WI.I9.) sz. VPB határozat melléklete

- 3. sz. mellékleŕ,/ a 6 2 2/2 0 I 7. (WI. ] 9.) sz. VP B határozat melléHete

- 4, sz. melléklet / ą 625/20]7. (WI.]g.) sz. VPB határozat meĺléklete

- 5. sz. mellékleŕ/ a 627/2017. (ĺ/II.l9.) sz. VPB határozat melléIĺlete

- 6. sz. mellék]et ĺ něv szerinti szavazási listą

69.

(a^
Pálka Dóľa
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1. sz. mel|éklet
az 587/20]7. (VII.]9.). sz. VPB határoząt melléklete

a Coľvin-Sótány pľojekt keretszeződés köztis. mc-gcgyezésse| tiirténő lezárńsáľót szótó
MEGÁLLÁPoDÁs 4. ;Z^MíJ nł-TnosÍľÁsÁ 

---

Tely léhejött egyĺésn(5\ Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosi onk ormányzat(szélĺúrelye: ĺ082 Budapest, Baross utca 63-67.; t<iľzskönyvi szráma: 7357|5; adószáma:15735715-2-42; kęviseletében dr. Kocsis Máté polgrłrmesteą á továbbiakban: Önkormányzat);

másrészről a ,,CORVIN'' IngatlanfejlesztésÍ, Iĺpítő és Városľehabititácĺós ZártkiirĺĺenMíĺki'dő Részvénfiáľsaság (szélůelýe: rctz budapest, Futó utca 47-53. vÍI. em.;c'eg1egyzékszám: 01-1'0-044919; adőszátm: 13o33f68:2-42; Képviseletében: Tatár Tiborigazgatőság1tag, Földi Tibor igazgatóság|tag egyĺittesen, a továbbiakban: Befektető); és

harmadrészről Rév8 Jĺízsefvárosi RehabĺtitácÍós és Váľosfejlesztési Zártkörűen Míĺködő
ľÍ:ľÍ"yt{ľsaság (szélĺtrelye: 1082 Budapes! Baĺoss u. 6i-67., cégjegyzékszáma 0l-10.043548,.adószáma: L2293O05-2-42, stafrszttkai számjele: 12293}05-i4zđ-n401, képviseli:Pribelszki Szabolcs és Femezelý Gergely igazgatósági tagolq a tovóbbiakban: Rév6)
tovríbbinkhnn egytittcscn,,Felek'' között azáuĹírotttláyeř és időbeľ.

PRůAMBULuM

(A) Aláírő Fe7ek egyezőenrögzítik, hoąy az onkormanyzat, a Rév8 és a Befektető egymássa1
2003. jrilius z4-énkerętszerzódést kötöttek (,,Keľetizeződés''). A Keľetszerződěs célja aCorvin-Sétány Projekt két fi' programjának segítségével a váľosľehabilitáció
megvalósítasa közösségi szereplők és a gefeI..t;ő együtľműködéséve1 aKeretszeruőđésben részletesen ńeghatarozott feltételrend."",b,én (,,Projekť,). A
Keretszeľződést annak Felei 2005. miírcius Z}-ánkiegészítették, e, 

"gy.ě;", 
szerkezetbefoglaltlĺk (a kiegeszített Keretszeĺződés, a továbbiakban: ,,KĺegészítettKeretszerződés').

(B) Felek egyezően 1igzítik, hogy az Önkormány"a\a Rév8, illetve a Befektető között 2003.szętember 30:án ,,Megállapodĺás vételi jog gyakortrásĺíra tiiľténő lcĺ3eiĺĺlesrol 1. üteĺn-tźtgyű szerződés k€rült aláftásra, -eý"t á ľ"l"k 2005. március 20-én szintén
kiegeszítéttek és egységes szęrkezetbe foglaltak (a klegészített Kijelöl ő Szenődés atovábbiakban:,,Kiegészített Kijetiilő szeľződés'1. 

.

(c) Felek egyezőe1lrögzítltbogy az Önkorman)za! aRév8, illefue a Befektető közottzl!4.
szętember 15. napján a Kiegészített Ko;etszeľződés és Kięészítettrĺ3.iolo Szeĺzőđes
valamint ezen szerződések és a Projekt Dokumeĺrtumok ďaffi M"sal-"ŕĹaás jött léte aCorvin.Séüány projekt keretszerződés köziis megegyézcssel -tĺĺrtäo 

lez.árásáró;..
('McgáIlapodás')

(D) Felek egyezően-rögzítit hogy aMegállapodást2016.június Og.,20\6.novemb€r t1. és
2017. ápľilis 19. napjĺán közös megegye"essel módosjtották (úegállapoaĺs 1. számúMódosítása'', ,,MegáIlapodás 2. számrfi Mĺídosítása'', ,,ňłegĺ-u"pádás 3. szĺmú
Módosítása'').

(F) Felek egyezőenrilgzít1t hogy a Mregái]lapodás V6. szamri mellékletét ké;pezőKözterület
Program tekintetében megltataĺ oz.aľt hatĺĺridőket módosítani kívĺánjĺák.
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II. A JELEN MEGÁLLAPoDÁs nłonosÍľÁs cBI,ĺa
2.1 Felek a Preambulumban előadottakra tekintettel módosítani kívánják a Megáliapodást
(''MegáIlapodás 4. számű Módosítása'').

III. MEGÁLLAPoDÁs ľĺónosÍľÁsĺ,

3.l. Szerzőđő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás V6. számú melléklet K<izterĹilet
Program részét az a|ábbíak szerint módosítják (a módosíiást piros behĺvel szedett részek jelzik):



Tömő utca / Leonardo da
Vinci uta - Szigony uĺ'ca.
kockakő burkJat ělszĺllhasa.
új aszfalt és beton
pá|yaszerkezet építés
meglévő ftildmunkára,
meg|év ő szegély újraépítése,
játda aszfa|t buĺkolat cseréje,
közvilágíÚás kiépítés a
Nagytemplom utcátő| azza|,
hogy elmaradó tétel a Tömő
u. jelen 4. Sámú
Megállapodás Módosítás 3.
számú mel lékl etét kép ező
rajzon sárga színnel jelölt
terÍilęte

I-ęzÁĺási szerzödés
szerint

Onkormányzat
beruház

3.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkorményzat a 3.1. pont szerinti
szerződéskötési haüáĺidő tekintetében késedelembe esik, a késedelemie a Meglilläpodás 3.36.pont szerinti szabály vonatkozik.

3.3. onkoľmźnyzat kĺitelezettségét kepezi a fenti 3.1. pont szerinti határidők módosítására
tekintettel a Köztertilet Prograĺnhoz kapcsoló engďélyek lejárta esetén az engedélyek
meghosszabbítása illetve a szfüséges hozzźĄaru|ások bészerzése.

3.4: A Megállapodás V6. szĺĺmú melléklete a jelen Megállapodás 4. szrĺmú Módosítása 1. számű
mellékletét kepez(i I/ 6. szfunumellékleke módosul.

3.5. A Befektető a jelen Megállapodás 4. szäműMódosítása 2. szátĺtlmellékletét képező rujmn
ęlmaradó tételként szereplő Tömő utca'sáľga színnel jelölt szakasza tekintetéb",, u Ptk. o:sóo $ulupJ,án a jelen pont szerinti közęrdekíĺ k<itelezettségvállďást teszi. Befektętó vríllatja ezeň
szakasz alépítményének és burkolatlínak a Megĺállapo ax va. saámú melléklete (ielen 4. szrĺmú
MegáIlapodas Módosítás 1. számú metléHete) szerinti műszaki tartalomnak megfetelő (kockakő
burkolat elszállításą új aszfalt és beton pźiyaszakezet építés meg1évő fiĺHmínkárą meglévő
szegé|y újraęítésą járda a,szfaht buľkolat cseréją kôwi|áátiľ^tĺąitese; *"gépíté.ét 1egkésőbb
2018. decernber 31. napjáig. Önkormĺĺnpat kijeleĺrti, hog az ehhez *"*'ěgL fulajdđnosi és
egyéb, önkormĺányzat általkiadható hozzźtjáru|ásokat Befeňető kéľésére halaac}tatanuĺ megadja.

TV. EGYEB RENDELKE ZtrSI'K

4.I. Ha a jelen Megállapodás móđosíŁĺs valamely rendelkezése a magyar jog alapjfur
ervénýeleą jogszabátys#ő vagĺ bírói úton kikénysieľíthetetlen" akkoľ 

" 
j;T; n'i"sálląpod.á"

módosítás csak a jogszabálynakellentmondó, éľvénytelen, illetve bíľói rĺton řiké,,y*"oíth.t.t1"n
ý:szlerl válik érvenýelenné, és mindez nem érinti amegmarađó rendelkezések ervényességét éshatźtyát kivéve, ha a Megállapodás módosítás - érvénytelen rendelkezes 

-llltnýaan
&elmezhetetlenné, vagy éľthetetleruré viálna. A Befektető kijetenti, hory ismł az áúláúhatő
szerłezehek a nm:z;eti vagyonľóI szőló 2OI1. évi CXcvI. tórvény E. š-ĺll bekezdésénęk 1.
pon]jában foglďt mepfutźtrozását, és aneĺnzetivagyonľól sző|őZ}|t.évĹCxCu. töľvény3. $(l)bekezdésének 1. pontjábarr fogtďtaknak megfeléio ät1áthatő szenłezetnekminősiil.

4.2. Szerződő felek megĺállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Meglĺl1apodás módosítással nem
érintett részei véltoz.atlan tartalommal maĺadnakhatáIyban ts érvényben.

4.3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormlín)uat Em.1 testĺilete ffi szĺámli
határozatával adott felhata|mazásta jelen Megállapodás módosítás a|áíiásźra.



4.4. Szerződő felek jelen Megállapodás módosítast, mint
mege gy ezot jőv áŕ:ragy őlag írtźil< a|á.

Budapest, 20t7 . !p.ł'.,il

Budapest JĺízsefváľosÍ onkom ányzat
Dr. Kocsis Máté polgármester

ĺizleti akaratukkal míndenben

''CoRvIN' Ingatlanfejlesztésĺ, Épftő és
Váľosrehabilĺtácĺós Zártköríien Miĺkt'd.ő

Részvénytársaság
Tataľ Tibor igazgatőságtr tag
Földi Tibor igazgatőság1 tag

Rév8 Józsefvárosĺ Rehabĺtĺtácĺós és
Váľosfejlesztésí Zrt.

igazgatósági tagok

dátum: Budapest, 2017. m''...Feđezet:
P énziigyi I eg el l enj egyzem :

Páris Gyutríné
gazdaság1vęz'eto

Jogi szempontból ellenjeg5zem:
Danada.Rim än F/lina jegyző nevében és megbízásábót

dr. MészrírErika
aljegpő

MellékIet:
1. számú melléklet: l/6. száműmelléklet
Z.szátm,ú męllékleil Tömő utca elmaradó tétel és közerdekiĺ kötelezettségviíllďással érintett

szakasza



vĺCRólIapodás |ĺ6. s?Áfrú Btc||ćk|cr - KüZ|(ľu|ct l'rogrnni

Ktizterti|ct / sakäsrht|Ár MCgľslósu|ás
slÁlusrł

szeEődós szcÍin(i
Ücrohíz'íl

Mťĺlľ8lósĺ|Ás Mcgicgyzś;

.llló u|ca / Práter utca . Ül|öi liĺ nlcgvalóstĺll onkormány7|aĺ l}cľckĺcĺl I clcp0|ésrcndczÍsi
Szezödés ll.

.isfa|udy utca / Pľátcr U|ca - Ül|ői til mcgvaIósuIl tnkományzz| l}c|.cłĺcló Tclcp0Ićsrcndclćsi
szcuódćs ll.y'ajdahunyad utca / Pĺáter uĺca - Ü||li rit n)c8va|ós(|ĺ Onkonnányzaĺ liclěktcĺ{1 'l.clęÜ|ércndczési

Szcuödés ll.
'Íálcr utca / Józsetkörtiĺ - Filló ulą ilcgva|ósUIt onkományzt Bc|.ckIcĺő .ĺ.clcp0lérendećsi

Srczódćs ĺl.
]oNin sétány / Fuĺó utca - Na!)ĺtcmp|onl utca mcgve|ósulÍ Tnkományzt Cowin Sćtány Kíl
NagýemP|om utca /Práĺer uĺca. Töntó ulca mcgva|ósu|ĺ Ônkormányzt coryítt sćĺány Kn

-- Bď.kt.töcoruin séÍány / NagJ4emp|om uĺca. konaÍdo dt
Vinci utą

nlogvalósult onkormánvza( KózéÍdekú kötclercttséB
vá|lalás

Tömó uÍe / Na8ytemplom utca - konardo da
Vinci uÍe

mc8valósull onkormányzal onkormányzt

'lag)Áemp|om utca /Tömó utm. Ültóí út megvalósuIt onkormányfat onkormányzat

Prátcr utca /Futó ut€ - szj8ony u./' út ćs jáÍd8
lělĺlleten 8szfalt buÍko|at serqe, a sztlksé86
(icgégító munkákkal'mcg|évő srcgély
iÚÍaépĺtése' vĺzelvezeĺćsi hibák lokátis
negoldfuą meglévő közvitá8ításhátózaĺ szoksé8
aeńnti cseréje, kięészítésc

2018-t2.31. 2";;t,
hogy a kÖzb€szcuési

eljáľás alapjáĺ a

onkormányzat tnkomtányaĺ Lczárásí szerződés szerĺnt
Önkormányzt bcruház

me8köÍésÍe k€rĺll
20|7.|2.3|. napjáig

Pľáter ute (Bókay - szigony utca krzötĺ
láĺatlan oIdali jáĺd aszakasz)

mcgvalósulÍ tnkományzt Onkoĺmányaĺ lpáĺási srerzódés szcĺĺnĺ
lnkományzat beruhŁ

2018.12.31. ^"rar,
hory a közbeszcrzésí

eljárás alapján a
válIalkôzási szezódés

mc8kótésre kerĺll
20|7 '12.31. napjáig

tnkormán;zat onkormánYfat
kockakő buko|at elszálĺlása, új aszfalt és bcton
pályasz€rkezct éPítés mcglévö fÖldmunkáÍa,
meg|ćvö szcgćý újĺaépĺtćrc, jáĺda asďa|t
burko|at cseréje, kóai|ágĺtás kíéPĺtése

€zaÍa5 szerzÖdes szennt
Önkományalberuház

Blkay János utca / PÍáter ulca - TÖmő utca'
kockató burkolaĺ e|szálĺtásą új özfalt és belon
pályaszeÍkezel épÍ|és meglévö föIdmrnkáľa,
meglévó vegély ujraépĺtésc, jáĺda asđďt
burko|at cseÍéjc , köarilágítás kiépĺtésc azzĺt,
hory e|maradó tétcl a Bókĺy János utcĺ r 3.
Számú Megál|apodás Módosĺtás 2. gjmú
melléld€té. kép€ző rrjzon zöld szĺnneliélölt
ľer|llete

megvalósuIt onkormányzat onkormányzat |.ezÁÍási sz]rŹődés sreÍin|
tnkományzat beruház

|Trmö utca/I.€onaÍđo da Vínci uta. Ságony
|utca' kockakő btľkolat e|száJlĺtásą új avfalt ćs
b€ton páIyaszeÍkezet építés meglévó
fÜldmunkán mwIév6 vepélv ílińén|tł<é i4J.|'

20|E,|2.3|. e-ą1,
hory'a koztcszezési

cljárás.alapján a

Önkonnányzat onkoĺmánpa't Lezárási szerződés sz.Íint
Önkományzat bcruház

asz&|t bulkol8t cseÍéje, koailágÍtás kiépÍtćs a
Na5ĺtemPlom utcátóI "-al' horye|manđó ĺéte|
aTömő u. je|en 4. Számú MegáIapodás
Módos|És 2. sámú mellék|etét képeÁ njłnn
zold glÚcl jelo|t ter{rlcrc

mc8kólásrc kcÍü|
2o|7.|2.3|. napjáig

corvin sétány / I.conaÍdo đa vinci uta . Bókay
János ulca (belcćrtvc a m€gĺfďósult cotrin
séíány tr. szakasz koai átvezctést a l.conardo da
Vinci utďn kcrcsztĺlt\ Śétánv đíśżfinÍłôl'Í

2Q|?.12.37: ?.zą|,
hos/ a kÖzbcsbrzésĺ

eljárás al.pján a

onkormánrfát onkormán}zat I.ęjfási ýilúda ýrrżnl
Önkormán1ľzal beruház

növéÍrytclePĺtés' utcabútoÍok, kÖzvi|ágírás' 8
bcćPĺtea tombÔk fe|é es6 6-ó métersalles sávban
ideiglcnes bur&olat af I. és II. sé|án}łszakasz
koncepcíójánĄ an1aghasrĺráIatánat
megfelelôen

mcgk!Íéĺc kertlJ
2o|7.06,30. napjüg

Szigony uÍa/PráteÍ utcą . Tömó Úca' útíelület
iavítás' új szegéIy épĺtéą jáÍđaépités' közvt.lágítÁ
!pÍtés

megva|ósu|t onkormányzgr onkormán}zat I.ezáľási szeľzôdés szeĺint
tnkormányza't beruház

szigony utca / Tömó uta . t'|Iôi út tnkormfuyzaĺ IćzáÍási szerzôdés szeđnt
Befektďl cltekint

ľÖmô utca / szigony Utca - B8la5s8 utca onkormányzat I.łzárási szcrzóđćs szcrĺnĺ
Befektetó eltekint

3ď6sa utca / Tomő utc€ - Apáthy Ishán utca Önkormányzat I,uárási szetzódés szerint
Befektetö cltekint

Apáthy Isfuán utcá / Balassa uÍca - Bókay János
urca

onkorm.ányzat Irzárási szeĺzódés szcrint
Befektetó eltekínt

3ókay Jánm utca / Tömő utca . ÜIIőí út Önkormányzat I,ezáľási szeÍzódés szeÍint. Bef€ktetó ďtekinĺ
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2. sz. melléklet
a 6I7/20I7. grr.]9.) sz. VPB határozat ruelléklete

KoZHÁs ZN ay ĺľ cÉuÁnĺ Áľa o oľľ TERÜLETRE voNA .rKo Zo
HASZNÁLATI MEGÁLLÁPoDÁS

amely
- egyrészrőI a Kľeditor Consult Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhelye: I085 Buda-

pest Rigó utca 3.; cégsegyzéksz,źrna: 01-09-206256; adószźmu,ższt6so4-2-42; statiszti-
kai szamjele: 25286504-6810-113-0l; képviseli: Szekszĺrđi Ferenc ugyvezěto;, mint tu-. lajdonos (atovábbiakban: Tulajdonos),

- másľészről a Budapest F.őváľos VIII. kerĺitet Józsefuárosi Onkorm álnyzat (székhelye:
1082 Budapest Baross atca 63-67.; adőszám: 157357|5-2-42; KSH sz{m: 157357i5-
8411-321-.01.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint haszná|ő (a továbbiakban:
Haszná|ő / Önkormányzat),

(Tlllajr|onos és Használó a továbbiakban egytitt: szerzódő felek) között jött létre, alulírott helyen
és napon, aza|ábbi feltételekkel:

Az ingatlan jogÍ helyzetének áItalános leíľása

1. A Tulajdonos kizĺłrólagos tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľiilet belterület, 35228/3 fusz.
ďatt felvett, Budapest VIII. Rigó u. 3. sz{m alatti, 998 m2 területĺi ingatlan, amelyen a Tu|ajdo-
nos lakóépĺiletet valósít meg.

2. Az 1. pont szeľinti ingatlarľa vonatkozóan a Budapest Fővaĺos VIII. kerĺilet Józsefuarosi on-
kormányzat Polgłírmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Épftésiigyi Irodáján 20|700017758
ETDR ügyiratszamon építési engedélyezési eljáľás van folyamatban. Az e|jźtrásraa Józsefiiaľos
Keriileti Építési Szabá|ýzaűrő\šzőIćl-66ĺ2007. Cxu' 12') đnkormźnyzatiľendelet hata1yateľjed
ki a vonatkozn magasabb szintíĺ jogszabályok előíľasaival egyiitt.

3. 
-Jelen {.ec1r]agoa ős az l.pontban hivatkozott ingatlaĺľa kiadĺásľa keriilő építési engedély jog.

erőre emelkedésének napj ĺán ĺép hatalyba.

4. Szeruőđő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos az épÍ,ietfiilđszintjén elhelyezkedő,
a jelen megállapodáshoz mellékelt a megbízott geodéta (Meton Kft') által ké',ĺt"tt vá|tozÁsi
váaajzon35228ĺ6-os számmď megielĺĺlt |07 m2 nagyságÚlterĹileten megépÍteni tervezettĺáľkádot
alőzsęfuáros KeľüIeti EpÍtési SzabáÄyzatánól szoló 66ĺ2007. (.xII. 12.) ti-nŕoľmányzati ľendelet 8.
$ -a ďapj án közłlaszrúůat céIjára átadja.

5. A Jőnefvaros Keriileti Épftési SzabályzatałőI szóló 66l2O07.Cx[. 12) önkoľĺľľányzati rende.
Iet27.$ Q) bekezÄés a) pontja szerint a VK-VItr.l jetiĺ építési övezet teńletén közhaszľláIat cel-
jara átadott teľiilet esetén az |. pont szeľinti ingatlanon ä szintteriileti mutató e1érhęti az 5,5-ös
értéket. Jelen KözÍr1snń|at Céljaľa Átadott Teľĺiletre Vonatkozó Hasznólati Megĺíllapodás az
építési engedély kiadásĺínak feltétele.

6. Jelen szętződés elválaszthatatlan mellékletétképezi a Mefuon Kft áItal készített 2017. ápn1s
27-én kelt 31-F/2017 munkaszámű vánajz, valamint az engedé|yezési tervdokumenĺíció frld-
sztnti alaprajza.

A lrasználat joga



13.

' (5) Joei személyjavára haszonélvezetijog koÍ|átozott időre, de legfe|jebb ötven évĺe engďhető;ahatáÍozat|an időre alapĺtott haszonélvezctijog ötven évig áll fenn.

7. Tulajdonos vállalja, hogy a 4. ponĹban hivatkozott területet saját kö|tségén kialakítja, ezt k<!-
vetően időbeli koľIátozássa| adja átHaszná|ő részére. Az idĺíbeli Ĺorlátozas szęrint ateľüIet nvit-
va van munkanapokon 8.00 és l8.00 óra között.

8. A közfuasrnáIat c.eljára tcĺÍénő átadas tekintetében a szsľződő felek Budapest VIII' kerĺilet
be1terĹilet, 35228/3 hĺsz. alatt felvett, Budapest VIII. Rigó u. 3. szám alatti ingatlaĺrnak a jelen
megállapođíshoz mellékelt ftildszinti a\aprajzon ábrźľ;olt és a 3l-F/fOl7 munkňz őmú vtzĄzon
35228/6-os számmal jelĺilt l07 négyzetméteľ tertiletére - térítésmentesen _ az Önkoro,ányzflÍ
j9vaĺa a használat jogát alapídák, s a hasznrílat jogának gyakorlasáért sem állapítanak meg elien-
értéket'

? Az onkormanyzat javáraahasználatjoga Budapest VIII. kerĹilet belterĺilet, 352f8ĺ3 hĺsz.ú
ingatlanon megvďósítandó épĺĺlet fennĺĺllásáig terjedő időre szól.

10. Tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájtru|asź/- adja ahhoz, hogy az ingatlan-
nyilvlántaľtrásról szóló 1997. évi CXLI. t<ĺrvény és a végľehajtásźrakiadott togĺtógg. CXI]. 29.)FVM rendelet 11. $. (1) bekezdése alapjan a fulajdonát kepěző,l. pontban körĺilírt ingatlama, ajelen szerződés mellékletében köľülhataĺolt és teimészetben összesen 107 m2 teľületnag yságra a
hasznĺílat joga a Budapest Józsefuárosi onkormányzat javźxaazingat|an-nyilvantartásĹät";?|y.
zésre keľiiljön.

l l . A Használó azza| a feltétellel adhat harmadik személy részére közterület-ha sznáIati hoz-
zájálru|ást, hogy a harmadik személy közteľĹilet haszná|atáĺa való joga megsziinik' amikor a jelen
megállapodason alapuló használat joga megszűnik.

12. A felek a Ptk. 5:147. $ (5) bekezdésének alkalmazźsźńklzáqźk.| A felek megĺíllapođnak,
hogy ha az onkormányzat javára szóIó hasznźiat joga jogszabá|ý alapjĺín az épület feľmĺĄllás
idején megsziĺnne, ilár most kötelezettséget vďlalnak, ľ'oey . közcélu hasznđatot az épu|et
fennállásának időtartamfua ahaszna|at jogához legközelebb źiIő jogntézmény alka1mazásával
bizosítjĺák és erről megállapodást kötnek.

Ahasznéiatjogával érinteff 707 négyzetméter teriilet forgalmi éľtéke 19'000'000,- Ft.

t4. AhasnÉiatjoganak éľtéke az illetéktörvény 72. $ (3) bekezdése ďapjĺán a forgďmi érték
negyede. Ahasnáiatjogának ďapítĺásávď felmeľiilő esetleges Äre'fizetesi-kotelezettség a Tu-
lajdonost terheli. Azlfu.5. $ (1) bekezdés b) pontja éľtehében azÖnkorményzatteljesizemé-
lyes illetékmentességben ľészesül.

15. Szeĺzłjdő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos akijzf:ľlsanálafta átadottterĹile-
ten.a Hasznifló (onkoľmányaĐ hozzájáru|átsávJ ethelyězptt, közcéIÍ szolgáló berendezési tár-
gyakét nem fizet közterĹilet foglďási - vagy esetleg anouľ heýébe lépő - d[at.

16. A szľ;rzndő felek megállapodnak abban, illetve fudomásul veszik, hogy a jelen szeĺződés-
sel közhaszĺrá|at celjára átadottteľiilet egyéb célú hasaĺĺlatźra,hasmosításďa tite4ea a Józset:

"*-9:i 9$ormnyz.at tulajđonában levđ koĺeruletek has'nálatĺíról és hasznĺĺlatĺínak rendjéről
szőIő 18/2013. GV. 24.) önkormanyzatl rendelet hatáIya, illetve a jövőben esetlegesen a helyebe
lépő helyi jogszabályok hatĺíIya.

17. A szcrződő fclck megĺillapodnak, hogy a közteriilet lrasznosíĺás źhőI szarmazo bevétel a
Haszniálót ilĺeti azzal, hogy a HaszńIó a területtel kapcsolatos önkorľnĺínyzati döntés g<iĺlönö-



sen, de nem kizĺró|ag a kozteru|et-haszná|ati hozztýárulás kiadása) meghozatala e|őtt a Tulajdo-
nossal egyeztet.

18. A Tu|ajdonos váIlalja, hogy a kozhaszltá|atra átadott területen az á||agmegovási, karban-
taľtási, takarítási és szükség szerinti fblújítási feladatokat saját kĺĺItségén ellĺĺ$a. A Tulajdonos
váIla|ja, hogy az ingatlan, illętve ingatlarcészek éľtékesítésę esetén jě|en szerzłidés szerinti jo-
gokľól és k<itelezettségekrőI leendő vevőit _ ide értve a tulajdonosi jogutódokat - teljes kcirđen
tájékoztatja.

19. A Használó tudomasul veszi, hogy a 352f8l3 hĺsz-ú ingatlanon megvalósítandó épületet
a Tulajdonos tfusashźzzá alakítja. Az a|apításhoz szĺikséges, jogszabály áItaI megkívánt nyilaĺ
kozatot a használat jogĺának jogosultja a Tulajdonos altal töľténő megkeľesésétőI számított 30

lapon belüI kiadja (pI., ha a táĺsashĺŁi a|apitő okirat onkormĺányzat áttali a|źúrásóĺa sztikség
Iesz).

Bĺľtokbaadás

?0 A Tulajdonos kötelezettséget vlállat aľrą hogy az ingatlaĺľészt az épület vonatkozásában
kiadott jogeľős használatbavételi engedély kézheméte|étő| szźmítoüt 30 napon beltil megnyitja és
átadjakijzhaszĺźůatésgyalogosforgalomcéljaĺa.

Vegyes rendelkezések

f|. Szerződo felek kijelentik, hogy a Tulajdonos belfiildön bejegyzett gazdasźryi taľsaság, a
Használó jogi személyiségťl,kijzígazgatási szerv, így ingatlanszerzési és ügy1etkötesi képessegfü
sem kizírva, sem korlátozva nincs.

22, Jelen megĺĺllapodást a Budapest Fővĺ{ros VIII' keriilet Józsefu:írosi onkoľmĺányzat KépvĹ
selő-testtiletének Vaĺosgazdá|kodási és PénziigyiBizottsága..../2017. (......) száműhatfuozatźr
val jóváhagyta.

23. A jelen megĺállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az iľányadók.

24. Szerz(5dő felek jelen megĺíllapodás szerkesztésével, vďamint a Földhivatalhoz történő
benyujtásávď, a fijldhivatali..eljĺĺľásban való képviseletĺik ellátĺísĺíval megbíruőt< és meghatal-
mązzél< a Molnaĺ & Siklós Ügyvédi kodát (székhely: 1065 Budapest, Nagymeza u. g7-gg. ĺĺ.
em. 20.; ugyintéző: dľ. Siklós Maĺiarur iigyvéd).

25. A jelen megĺállapodiíssal összefüggésben felmerĹilő ügyvédi kiiltségeiket a felek saját
oldalukon viselit ml1 u ingatlan.nyilvĺántaľŁási eljánási költség, ava|tozási}áaajz elkészítésé-
nek díja a Tulajdonost terheli.

26. Jelen három oldďból ĺáI1ó megállapodast a szeruődő felek elolvasás és éľtelmezes uťán,
mint akarafulĺ&al mindenben egyezőt képviseleti jogosultságuk igam|ása mellett
helybenhagyó |ag a|áLíi?t<.

Budapest,2017.

Budapest Fővaľos VIII. keriĺtet
Józsefuiárosi onkormányzat

képviseletében

Kľedit Consult Kft.
képviseletében



dr. Kocsis Máté
polgármester

Használó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Darrada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Fedezetet nem igényel.
Pénziigyileg elleqjegyzem:

Paris Gyulané
gazdaságivezetó

Tulajdonos

Ellenjegyzem:

tigyvéd
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3. sz. melléklet
a 622/20l7. (WI'l9.) sz. VPB határozat nlelléklete

EGYÚTTMÚnĺioÉsl MEGÁttÁPoDÁs
A,,Rögtö n lövtik, pľoiektben v a|ő r észv étel rő|

Amely létľejött egy részr ő|
Név: BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft.

Székhely: 101.6 Budapest, Krisztina krt. 99.,
Cégjegyzékszám: 0t-09-9200B9

Adószám: 74792469-2-47
Statisztikaiszámjel: L479z469-7220-572-07

Képvise|i: Antal Attila ugylłezető
a továbbiakban mint BUM,

másrészrőI

Név: Buclapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat
Székhely: 1082 Budapest Baross utca63-67.
KSH statisztikai számjel : L57 357 15-84LI.32Ĺ-07
Adószám: Ls7 3 57 15 -2.42
T<irzskönyviazonosítószám: 735715
AHTI azonosítő:745279
Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester

a továbbiakban mint onkormányzat,

a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírotľ napon és helyen az a|ábbi feltételek
mellett:

I. Pľeambulum

Szerződő Felek kijelentit hogy jelen együttműködésĺ megállapodás megkötésének
előzményekénĹ a 2013. évben megvalósÍtott .,Rögtön Jövĺilť, mĺntaprojekt név alatt futó,
Budapest üres helyiségeÍnek kĺadásának segítésére létrejött kezdeményezést, vatamint annak
továbbfejlesztésekénĹ az újragondolt ,,Rögtön |övĺilť, projekt elvei! céljait, felépítését és
működését előzetes táľgyalásoksoľán egyeztettét aztteljes körűen megĺsmeľték

Az es/üttműködési megáIlapodás megkötésének elsődleges céIja az onkormányzat
kizáróIagos fuIajdonában áIIó üres és kihasználatlan üzletheýiségek ftovábbiakĹan:
üzlethelýségek) gazdasági hasznosítłísba töľténő vĺsszakapcsolásą másodlagos cé|ja az
onkormányzat gazdasági éIetének élénkítésą az Önkormányzat utcaképének helyľeáIlítása.

II. A megállapodás Tárgya

BUM-ot kizáľólagos tulajdonjog és szerzőijog il|eti meg a,,Rtigttin |övölť projekt keretében
léľehozott kiberelem.hu weboldal (továbbĺakban: honlapJ és atÍozzákapcsolódó - nem az
onkormányzat áItal rende|kezésre bocsátott - adatbázisói vonatkozásában (továbbiakban:
adatbázisJ, valamĺnt hasznáIati jog illetĺ meg a honlapon közzétett, önkoľmányzat által
átadott adatok tekintetében. A BUM az onkoľmányzat részéľe térítésmentesen 

-bĺztosítja

elsőďegesen és foýamatosan a weboldalon, valamint másodlagosan esetenként más
kezelésében álló felüIetein (pl. kĺizösségÍ médią hírlevéL parmerek online felüIetei stbJ az
onkoľmányzat számára az, onkormán;zat áltäl béľĹeadásra szánt íizlethelyÍségek
hasznosÍtásának és értékesítésének elősegítését cé|ző megielenítését a j.Iun
megáIlapodásban meghatározottak szerinĹ

L.



4. onkormányzat átadja BUM rćszórc, a BUM által az tnkoľmányzatnak átadott,
üzIethelyiségenként kötelezően kĺtó|tendő adatbekérő lista kitö|tésével azon üzlethelyiségek
listáját, meýeket a ielen együttműkodésbe bevonnĺ kÍván és bérbeadás útján tĺĺrténő
hasznosításra szán. Az adatbekérő listán a helyĺségek cĺmére, GPs koordinátáira,
alapterületérą műszaki jellemzőire vonatkozó tájékoztatás megadása kötelező. Az
onkormányzat döntése szerint kerüIhet sor a bér|eti dÍjat érintő információk átadására,
valamint az onkormányzat donthet akként is, hogy az úz|ethe|yiség |eírásában nyújt
tájékoztatást az üz|ethclyisćg bćľbcadási díjának meghatározásáva| kapcsolatban.
onkormányzat kiielenti, hogy a BUM részére átadott adatok (továbbiakban: adatok)
helyességéért és valódis ágáért helytállással tartozik Az adatbekérő mintája a jelen szerződés
I. számú mellékletét képezi. Nem minősül szerződésszegésnek az onkormányzatrészérő|az
adatbekérő hiányos kitöltése, amennyiben a hiányosság nem a jelen pontban kötelezően
átadandó adatok kĺjrét érinti.

5. BUM koteles az adatokat a részéľe rendelkezésre bocsátásától számított 2 munkanapon belül
az adatbázisba felvinni, és az így bérbeadásra kíná|t iizlethelyiségeket a honlapon
hozzáférhetővé tenni. onkormányzat tudomásul veszi, hogy az álťala szolgáltatott adatokon
túlmenően az üzlethelyiségek vonatkozásában, az üzlethelyiségek pontos cím és GPS
koordináta adatai a|apján az adott tizlethelyiségre vonatkozóan további gazdasági adatok
(vásáľIóerő, Iakosságszám, közlekedési és parkolási lehetőséget stb.) (továbbiakban:
gazdasági adatok) kérhetőek le, amely adatokat a GFK Hungárĺa Piackutató Kft. biztosĺt. A
gazdasági adatok helyességéért, valódiságáért, BUM minden fe|elősségét kizárja; a közzétett
gazdasági adatok kapcsán onkormányzat semmilyen igénnyel nem léphet fel BUM-rnaI
szemben.

6. A Felek rögzítik, hogyajelen szerződés nem minősüI a Ptk. szerinti közvetítői szerződésneh
továbbá, hogy az üzlethelyiségek bérbeadása során BUM nem tevőleges résztvevő és/vagy
k<ĺzvetítő Fél, a BUM nem végez ingatlankĺizvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel ktjzvetlen
módon nem tartja a kapcsolatoŁ Erre tekĺntettel, BUM a szolgáItauásának igénybevételéľe
vonatkozóan a szolgáltaüást igénybevevő harmadik szeméýekkel szemben kizárja
mindennemű felelősségét az üzlethe|yiségek vonatkozásában kijzzétételre keľülő adatok
helyessége és valódisága tekintetében, azon esetek kivételével, amikor a BUM-nak
felľóhatóan, tévedés folytán, vagľ egyéb okból, arészére átadott adatok a jelen szerződés 76'
17. pontjaĺban vállalt kötelezettségnek nem megfelelően, tartalmilag pontatlanul kerĺilnek

, közzétételrea honlapon.

7. A BUM kötelezeľĺsége tehát kizárólag a honlapon való adatok kdzzétételére terjed ki, míg az

üzlethelyiséggel kapcsolatban a béľleti szelződés megkĺitését mege|őző tárgyaláso\, a

vonatkozó béľleti szerződés megkötése, és az eryes üzlethelyiségek bérlésének feltételeiľől
szóló táié koztatás o n kormányzat j oga és kötelezettsége..

III. önkoľm ányzat jogai és kötelezettségei

B. Az onkormányzat jogosult a honlapon az üzletheýiségeit térítésmentesen megjelentetni.

g. Az onkoľmányzat jogosult a honlapon és ahozzá kapcsolódó kommunikációs felületeken a

BUM-mal eryeztetett tartalomban és terjedelemben váIlalkozásfei|esztésheą
ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó híľek és hirdetéseh pá|yázatok térítésmentes
megjelentetésére, azok népszerűsítése céljából.

L0. Az onkormányzat jogosult továbbá a honlap másodlagos funkcĺójaként mííködő
szakembeľek és pénzüryek menüpontokhoz kapcsolódóan saját kerületéből szakembereket
ajánlani.



.l.1.. Az Ölrkoľnrányzat átadja az üzlethelyiségek |ĺstáját a BUM részére a 4.' pont szerint. BUM az
adatok átadásának elősegítése érdekében térítésmentesen Önl<ormányzat rendelkezésére
bocsát egy munkanapra egy áIta|a kijelöIt kol|egát, akit előzetes időpont-egyeztetés me||ett
onkoľmányzat erre vonatkozó igénye szerint ügyintézésĺ he|yére rendelheĺ Az adatokka|
feltöItött adatbekérő lapokat Önkormányzat á|ta| kijelö|t ugyíntéző aláíľásával ellátva
továbbítja, BUM részéľe, amelyben aláírásáva| igazo|ja,hogy az átadott adatok a va|óságnak
megfelelnek.

LZ. Az onkormányzat koteles azá|ta|a szolgáltatott adataiban bekovetkező vá|tozásről BUM-mot
értesíteni, az adatváItozás bekövetkezésétől - vagy arról való tudomásszerzéstől - számított
10 munkanapon beltil - kĺilöntis tekintettel az egytittmíÍkĺjdés keretében, ná|a realizálódott
bérleti szerződés megkötésére. BUM köteles az adatokban beállt változást azok közlésétőI
számítva |ehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül helyesbítenĺ a
honlapon - és más kommunikácÍós feliiletein, aho|azok megjelentek.

.]'3. Az Önkormányzat felelősséggel tartozik általa szolgá|tatott adatokért, továbbá helytáIlni
kĺiteles az adatok részbeli vagy egészbeli valótlanságábő|, vary a módosítás-beje|entési
kĺjtelezettség elmulasztásából adódó, harmadik FéInek okozott káľokért.

L4. Az onkormányzat vállalja, hogy BUM á|ta| a részére megktildött, a projekttel kapcsolatos
általános tájékoztatőját a honlapjánközzéteszi és váIlalja, hogy az együttműködés során arra
fog törekedni, hogy az ĺIletékességi területén taláIható és működő vállalkozások valamint
magánszemélyek és cégek számára a projelct adta lehetőségekről tájékoztatást és
felvilágosítást adjon. E tevékenysége keretében jogosult de nem köteles a BUM |ogóját,
emblémáját vagy BUM által íľásban átadotľ más védjegyét használnĺ'

L5. Az onkormányzat a jelen együttműködési megállapodás keretébe bevont üzlethe|yĺségek
esetében váIlalja, hogy lehetőségeihez mérten törekedni fog kedvezményes bérleti
konstľukcĺók kialakításárą a jelen megállapodás céIkitűzéseire tekintettel.

IV. BumiogaÍ és kötelezettségei

16. A BUM térítésmentesen kĺjteles az adatok és azolĺnak a honlapra történő felvitelérą valamint
azokközzétételére. BUM köteles az 0nkormányzat által szolgáItatott adatokat módosíÉs
néIkül, tartalmilag pontosan szerepeltetnĺ, közzétenni honlapján és esetĺ jelleggel egyéb
kommunikációs csatornáin.

17. A BUM felelősséggel artozĺk az onkormányzat áItal szolgá|atot adatok tartalmÍlag pontos
közzététe|éért BUM álta|, az adatok hibás közzétételébőI eredő, harmadĺk Félnek okozott
károkéľt helytáIlással taľtozik.

1B. A BUM a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitonkoľmányzatszámára térítésmentesen
köteles biztosítanĺ, amelynek során az önkormányzat bevonásáva|iáró, közvetlenül és/vag
közvetetten felmerťilt köItségeit nem háríthatja tovább onkormányzatrészére,

V. Szerzői iogot szellemi tulaiđon

19. onkorm ányzattudomásul veszi, hory a honlapon az onkormányzat á|ta|közzétételre szánt,
az onkormányzat adatszolgáltatásátóI ftiggetlenüI az üzletheýiségelr*rez kapcsolódó háttér
gazdaságs adatbázĺs szoftver BUM - és ľészben vgle az adatokvonatkozásában szerződésben
átló harmadik Fél - szellemi tulaidonát képezi. Az adatbázisban elérhető infoľmációk
felhasználására és kozzététe|ére eryedüI és kizáľólagosan BUM jogosult, azaz onkormányzat
a jelen eryüttműködésĺ megáIlapodás aláírásával és a programhoz való kapcsolódással nem



szerez jogot ezen gazdaságĺ háttéradatok ŕe|haszná|ására.onkormányzat továbbá nem szerez
felhasznáIási jogot a honlapon elérhető más adatok, információk fe|ett sem - az á|ta|a
szolgáltatott adatok kivételével.

VI. Egyĺittműködés

20. A Felek a szerződés teljesítése során egymással szoros és fo|yamatos egyíittmíÍkĺjdésľe
kötelesek. Szerződő Felek a közöttÍit az eryĺittműködés során fetmeríi|t vitákat és
problémákat megkísér|ik első sorban egymás köztitt tárgyalások útján rendezni.

VII. Kapcsolaťtartás és éľtesítések

21' Felek megáIlapodnat hory egymás között az eg5rüttműködéssel kapcsotatos minden
iognyilatkozatot kizárólag íľásban, szükség szeľint tértivevényes levétben tesznek meg' A
FeIek részéről az együttműködéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére jogosultak:

22. A Fe|ek az együttmíÍködésben foglalt feladatok lebonyolÍtásával kapcsolatban közléseiket
mind írásban, mind szóban megtehetikazza|, hogy a szóbeli közlést írásban (e-mail, postaĺ
levél), a szóbeli közlést követő maximum 3 munkanapon belül is meg kell adni. Felek az
együttműködésben foglalt feladatok teljesÍtése érdekében operatív kapcsolattartásľa,
ideérwe az adatbekérő lapok aláírását is, az a|ábbi személyeket jetolik ki:

23. Szerződő Felek haladékalanul kötelesek tájékoztatni eg5rmást a z3,, 24. pontokban foglalt
kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkező változásľól.

VIII. Á szeruő dés hatÁ|y a, mó dosítása, megszűnése

24. Jelen szeľződés annak mindkét FéI általĺ aláírásnak napján Iép étetbe és határozatlan időre
szól. Ha aza|áírásoknem ugÜ/anazon a napon töľténnet a hatáýba lépés időpontja az.utolsó
aláírás napja.

25. Szerződő Felek a jelen szerződést közös megegyezésse|, hzárí|agírásban módosíthatják

26. Szerződĺí Felek a jelen szerződéstközös megeryezésset, vaw amásĺk Íé|hezírásban ĺntézetĽ
felmondással bármikor, 30 napos felmondásÍ ĺdővel megszüntethetik Szerződés felmondása
esetén B|JM az onkormányzat áItal közzétételre átadott tizlethelyiségek adatait legkésőbb a
felmondási idő leteltének napján töröInÍ köteles az oldalairól és további felüIeteiről.

onkormánvzat részérőI BUM részéről
Név: Dr. Horváth orsolya íIGK Zrt.) Antal Attila
beoszjás: i roclavezető |igyvezető

onkormányzat részéről BUM ľészérőI
név: Dľ. Horváth orsolva Tóth ReIIa
beosztás: irodavezető rIGK zľt.] proiektmenedzseľ
telefonszám:06 20 2t6 24Bs 06 t30) 3787164
e-mail cím: horvatho@iek'hu toth.ľella@bevasaľIoutca.hu



IX. Egyebek

27. A Felek a jelen szerződésben nem, Vagy nem kellő alapossággal szabá|yozon. kérdések
Vonatkozásában a szerződés aláírásakor hatályos polgári ttirvénykönyv (2013. évÍ V.
tcĺrvény) vonatkozó rendelkezéseit, valamint egyéb, a jelen szerződésben érintett
iogszabá|yok rendelkezéseit tekintik ĺrányadónak.

ZB, Szerződő Felek vállalják, hogy a közĺjtttik a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő jogvitákat elsődlegesen kĺizvetlen tárgyalások, egyeztetések útján, peren kíviil
ĺgyekeznek rendezni.

29.|e|en szerződés 4 eredeti példányban készült, melyeket Szerződő Felek átolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag írják alá.

Budapest,2017.

BUM Bevásárló és Tematĺkus Utcák Nonprofit
Kft.

képviseletében:
Antal Attila Ĺig5rvezető

Záradék

AlulírotĽ fneveJ, mint az onkormányzat ingatlanvagyonának gazdáIkodásával és kezelésével
megbízott társaság (tiársaság neve) a je|en egnittműkĺidési megállapodásban foglaltakat
megértettem, tudomásul vettem, a kezelésemben levő üzlethelyiség adatokat B|]M részére az
eĐrüttmĺíködési szerződésben foglaltak szeľint átadom és a kapcsolattaľtás, valamint a szerződés
teljesítése során úgr iárok el, ahogyan az a tevékenységemből adódóan, a szerződés
zökkenőmentes teljesítésével ĺjsszhangban elvárható.

Keltezés: Budapest 2017.

(társaság neve)

Pénzügyileg ellenjegzem

Páľis Gyuláné
gazdaságtrvezető

Jogi szempontból ellenjeg,zzem
Danada-Rĺmán Edina
iegyző
nevében és megbízásábóI

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuáľosi
onkormányzat
képviseletében:

dr. Kocsĺs Máté polgármester

4,



4. sz. mellék|et
a 625/2017. (WI.l9.) sz.

VPB hatórozat melléklete

Nyi lvá nos, egyford u lós pá|y ázati fclhĺvás
iinkormányzati tulajdonű nem |akás cé|li helyiség bérbeadására

Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfoáľosi onkormányzat Képvisető-testü|etének
Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága .....ĺ20|7. (VII. l9.) számú határozata a|apján
nyilvános egafordulós pá|yázatot hirdet a tulajdonát képező, a Budapest VIII. kerüIet, Bŕđdy
Sándor u. 36. szrám a|atti,36492/0lN2he|yrajzi számű,95 m2 a|apteriiletíĺ, ftĺtdszinti' nem |akás
céljáľa szolgáló üzlethelyiség bérbeadására.

A Kiíró jogosu|t a versenyeztetési eljárást annak bárme|y szakaszában'indokolás nétkiil
visszavonni, és erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyęztetési eljárás visszavonása
esetén _ amennyiben a dokumenĺációt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíró
kötelęs az el|ęnértéket visszafizetni. A pá|yazzti dokumentáció ellenértékét a Kiíro ezen kívĺil
semmi|yen más esetben nem.fizeti visszĺ.

1. Apá|yánati kiÍľás adataĺ

Apá|yázat kiíľója:

A' pá|y ázat lebonyoI Ítója :

Apá|yázat fajtája:

Apá|yázat cé|jaz

A pá|yázati dokument íció áraz

Az ajánlati bĺzúosíték összege iĺsszesen:

Az aján|ati bĺztosíték befizetésének módja,
száInlaszám:

Budapest Főváros VIII. KerüIet Józsefváľosi
onkormányz at (1 082 B udapest, Baľoss u.
63-67.)
Józsefvárosi cazdźikodási Központ Zĺt.
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Nyi lvános, egyfordu lós pá|y ázat

Bérbeadás

2o.00o,- Ft +ÁFA

bľuttó 408.623'.Ft

átutaliĺs, a Józsefuárosi GazdáIkod.ísi
Központ zrt, K&H Bank Zrt.-né| vezetett
I0403387-00028864.00000008 számtl
szäm|á!ára

áfuta|ás, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ ZÍt. K&H Bank Zľt.-né| vezBtett
|0403387-00028859-00000006 szźmtl
szÁm|ěljara (megiegyzés rovat helyiség
címe, megvásáľoló neve)

/ĺ pá|y ávati dokumentĺĺció megvásáľ|ásának
helye, ideje: pá|yáati dokumenüíció źrának áfiru|ása

utrín, ĺítutalĺísi bizonylat bemutatlísĺíval
Józsefuárosi GazÄáikodási Központ Zľt.
Kcľcskcdclmi Cé|ri Bćrbcadĺísi Iľoda
1083 Budapest, Or u. 8. I. em. 36. szoba
20 1 7. j úIÍus 20-tő| íigyft lfo gadási
időben.



Az aján|ati b iztosÍték befizetés beéľkezésén ek
határideje:

A pá|yźzat |eadásának hatáľideje:

A páły ázatta I kapcso latb a n Íová|r |r ĺ i ll fo rm á ció

kéľhető:

A' pá|yázattal éľintett ĺngatlan megtekinthető:

A' pá|y ázat bontásának ĺdőpontja

A pá|y ázat bontásának helye:

A' p á|y álzat e red m é nyét m egál l ap í tő szerv ezetz

Apá|yázat elbíľálásának hatáľideje, és a
váľható eredményhirdetes:

Apályáuat nyelve:

2. A' pátlryánattal é ľĺntett ůn gat|an :

2017. augusztus 14. 2400 óráie

2017.augusztus 16. l700 óráig

Józsefváľosi GazÄá|kodźtsi Központ Zrt.
Keľeskedelmi célú Bérbeadási lroda
Te|.: 06-I 2|6-6962/101, ĺ|04
2017. jlilĺus 24. és 2017. augusztus 11.
napjáig előzetes egyeztetés szükséges a
Józsęfuárosi Gazdáikodási Központ Ztt-né|
(tel.: 06 | 210-4928, 06 1 ft0-4929)
(l083 Budapest, Tavaszmező u'f.)

2417. aueusztusZ2.

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
l083 Budapest,Őr u. 8. I. eme|et 36. szoba
Az aján|attevő vagy meghatalmazĄa a
páiy ázatok bontásán j elen lehet'

Y źlrosgazdá'lkodási és Pénziigyi B izottság

f017. szeptember 22.

Magyar

36 hónapon
keręsztĺil: 107.f50,-
37-60h6nap között

A Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő-testĺilęt24812013. (vI.
19.) hatźrozat 5. v) alpontjának értelmében a kortárs galériának az a|átbbi együttes kritériumoknak
kell megfelelnie:

. kortiírs miĺvészeti profilú, azaza képviselt művészek nagyobb ľésze kortárs művész,

. sajáą állandó művészkörrel rendelkezik,
- minimum 5 miĺvészt képvisel,
- állandó kiáĺ|ítóhellye| rendelkezik, vagy bármikor ľendelkezett, aho|kizÄtőlag koľtáľs
miÍvészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkiil,
- egy évben minímum 4 kiáIlítást rendeznyilvános megnyitó eseményekkel,
- ahétminimum 3 napján nyitva tart,
- ingyenesen |á'togathatő a kiállítótere.
Vállalni kell a 60 hónap határoz-oÍt időľe történő béľIeti szerződés megkötését.

\Ń



Az aján|attevő vállalja' hogy az á|ĺ'a|a benyújtoÍtpá|yázati dokunrenÍációhoz csatol egy lninilrruln
l0 o|dalas szakmaí progranlot.

Páiyáző tudomásul veszi' hogy a bíráló bizottság a Budapest Főváros Vll|. Keriilet Józsefvárosi
onkormányzat Képvise|ő-testti|et 248/20|3. (VI. |9.) hatÁrozata 5. pontjának v.) atpontjában
meghatározott páiytz;ati feltételek teljesĺi|ésén túl, vizsgálja a pá|yázó á|tal benyújtott szakmai
programban foglaltak is és ennek figyelembe vételével dönt a llyertes aján|atra vonatkozó javasIaÍ

megtételérőI a Kiíró felé.

Am.ennyiben egy helyiségre több érvényes pźiyázat érkezne, a becsato|t szakmai programok
bírá|ő bizottság á|ta|i értékę|ését követően, az értékelés eredménye alapján kerül sor a nyertes
pá|yáző szemé|yére vonatkozó javas|at megtételre a Kiíró részére azza|,hogy amennyiben a bíráló
bizottság źVonos pontra értékeli az azonos helyiségre pá|yázők szakmai programjait, a végső
nyertes aján|ateldtjntésére sorso|ás litján keľül soľ.

Pá|yázőnak vállalnia ke||, hogy a bérletijogviszony időtartama alatt és aztkovetően nem élhet
bérbeszámíťással' és az esętleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követelhętő az
Onkormányzattő|.

3. A' páily ázat benyrijtásána k feltételei :

Áz ajánlathoz benylijtandó nyilatkozatolĺ' dokumentumok ás igazolások tételes listáját
valamint az ajän|attal szembeni ľészletes foľmai és tańalmi kiĺvetelményeket a Józsefvárosi
Gazdálkodási KözpontZrt.1083 Budapest, ir u.8. I. em.36. szobájában megvásárolható
péily ázati d oku men tá ciő tar ta|mazza.

A pá|yaző pźiyénatát záĺ, je|zés néIküli borítékban, l példányban köteles az ajátn|atok

benyújtására nyitva á|Ió hatáľidőben és helyen, az adott pźńyázatra utaló jelzésse|, a pályázati
fe l h ívás b an m e ghatár ozott m ó d on ben y rĺj tan i.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kel|, hogy a helyiségben milyen cé|ú

tevékenységeťtevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pźilyáző olyan tevékenység
végzśsére kíván tenni aján|atot, amely a vonatkozó jogszabá|yok a|apján a helyiségben nęm
végezhető, a beadott páiyázata automatikusan érvénýelen.

A Nemzeti Vagyonról sr.o|ó 201l. évi CXCVI. törvény 6. $ (8) bekezdése ételmében a páÄyánat

a|apjan megkötött béľleti szerződés, amelynek nemzruti vagyon a tárgya, a pá|yázati kiínĺstó|,
l il|etve a nyeľtes pá|yánttó| eltéľő taľtalommal nem módosítható, kivéve a szeľződés időtaľtama

jo gszabáiyban męghatáľozott meghos srabbítÁsának esetét.

I Az ajőn|attevő az aján|attételi hatáľidő |ejáftáig módosíthatja, vaw visszavonhatja pźilyfuati
. ajáln|atät, az ajźn|attételi határidő |ejátrtát követően amnban a benyujtott ajĺánlatok nem
. módosíthatók. Az aján|ati köti'ttség az aján|attételi hatáľidő lejáľüának napjával kezdődik.

l ez aján|atok benyújtásara csak szeméIyesen, kézbesítő/futźlľ útján, vagy postai úton van

; lehetőség. A postai úton töľténő aján|attétet esetében az aján|anak legkésőbb az ajän|attéte|i

l haĺíridő |ejéfitáigmeg ke|l érkeznie.

i A Kiíľó kiköti, hogy jogosult a pá|yázatot eľedménytelennek nyilvánítaní, amennyiben olyan

i tevékenység végzese érdekében töľténő béľbevételi ajźn|at érkezit amelyet az onkorményzat
i nem preferál. Továbbá a Bonyo|ító a páIyázati dokumentácĺóban igényelt iľatokon és adatokon

i túlmenően is jogosult megvizsgźl|ni az aján|attevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és

i ennek soran a csatolt dokumenfumok eredetiségét is ellenőrizheti.

!



A Kiíró az aján|anételi határidőt indokolt esetben egy a|kalommal meghosszabbíthada, amit _ az
indok megie|öĺésével - a Kiírás kozlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújĺási hatáľidő
|ejárĽa előtt legalább 5 nappal kĺjteles hirdetméĺryben megie|entetni.

Budapest,

B u dapest Főváros Józsefvá rosi o n korm án y rat megbízásá ból
Józsefváľosi Gazdálkod ási Kőzpont Zrt.



Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefoárosi
onkormány zat (1 08f Budapest, Baross u.
63-67.)
Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
( l 082 Buĺlapesĺ', Baross u. 63-67 .)

Nyilvános egyfordulós pźiyázat

Béľbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ zťt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
ĺ 0403387-00028859.00000006 számtl
szám|ájáĺa (megjegyzés rovat: helyiség
címe, megvásáľoló neve)

pá|yázati dokumentlíció fuának átuta|ása
utźn, źttlÍa|áls i b izonyl at bem utaĹásával
Józsefuárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt.
Kereskedelmĺ Célti Bérbeadási lľoda
1083 Budapest, Őr u. 8. I. em. 36. szoba
20 1 7. j úlĺus f0 -tő| ÍigyféIfogadrísi
időben.

bruttrí 180.975'- Ft

átutalás, a Józsefuáľosi Gazdá|kodási
Központ zrt, R&H Bank Zt..nél vęzptett
l0403387.00028864.00000008 szÄműl
szÁm|á!áru

Nyi|vá nos, egyfoľd ulós pá|y átzati fę| h ívás
önkormányzati tulajdonú nem lakás cólú helyisógck bórlrcadására

Budapest Főváros VtI|. keri)let Józsefoárosi onkormányzat Képvise|ő-testületének
Yfuosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága ...'.ĺf0|7. (VII. l9.) számú határozata a|apján
nyilvános egyfordulós pá|yázato| hirdeĹ a tu|ajdonát képező, Budapcst VIII. kerĺitet, Bródy
Sándoľ u. 36. szám a|atti,3649f/0lA/3 he|yrajzi számű,41 mf a|apterÍi|etű, ftj|dszinti nem takás
cé[ ára szo|gá|ő üzlethelyiség béľbeadására.
A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és errő| köteles hiľdetményt kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentációt az aján|attevő e|lenénék fejében kapta meg _ a Kiíró
köteles az e||enértéket visszafizetni. A pá|yazati.dokumentáció ellenéĺtékét a Kiíró ezen kívül
semmi|ven más esetben nem fizeti vissza.

|. A pályáz.ati kiíľás aĺlatai

Apá|yázat kiíľója:

A pá|y áv'at lebonyolítój a:

ApálJyázat fajtája:

Apá|yárat cé|jaz

A' pá|y ánati doku ment áciő áraz

A' páiy ázati dokumentáciĺĎ megvásáľlásának
helye, ideje:

Az aján|ati bĺztosíték łisszege:

Az aján|ati biztosíték befizeŕésének mĺídja'
számlaszám:

Az aján|ati biztosíték befizetes beéľkezésének
határĺdeje:

A päł|y árat leadásána k határÍdeje:

2017. aueusztus 14. 2400 óľáÍe

2017. aueusztus 16. 1700 óľáÍg



A p á|y ázattal ka pcso|a tba n tová b bi i nfo ľmáció
kérhető:

A páł'|y ázatta l érintett i ngatla n m egtekin th ető :

A pá|y ánat bontásának időpontja

A' p á.Jy ázat bo nĹásá nak helye:

A' pá.Jyá.ľ;at eredményét megá|lapító szervezet:

Apáiyázat e|bÍľálĺĺsának hatáľideje, és a
váľható eľedményhirdetés:

Apáiyázat nyelve:

2. A pá|yázattal érintett Íngatlanok:

Józsefvárosi cazdá|kodási Ktizpont Zrt.
Kcreskedelmi Célú Bérbeadási lroda
Tel.: 06-l fl 6-69621 l0l, /l 04
2017. jú|ius 24. és f017. augusztus 1l.
napjáig előzetes egyeztetés sziikséges
Józsefoárosi cazdálkodási Központ Zĺt-né|
(tef .: 06 | 210-4928,06 | 210-4929) (1083
Budapest, T av aszmezo u. 2.)

f017. aususztusf2.

Józsefvárosi Gazdá|ko dási Kőzpont Zrt.
l083 Budapest, or u. 8. I' emelét 36. szoba
Az ajéln|attevi5 vagy meghata|mazottja a
péiyázatok bonĺ{sán jelen |ehet.
Y fuosgazÄá|kodási és PénzÜgyi Bizottság

2017. szeptember 22.

Magyar

36 hónapon
keresztül:
47.500,-

37-60hőnap
között

63.333.-

Budapest Főváľos VIII. Kerĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilet 248t20|3. (vI.
|9.) hatźrorat 5. v) alpontja értelmében a koľtĺírs galéľiának az a|źlbbi együttes kľitériumoknak
kell megfelelnie:

. koľüárs míivészeti pľofihi, a?Az a képviselt művészek nagyobb ľésze koľüíľs mťĺvész,

. sajá| állandó művészköľrel renđelkezit
- minimum 5 művészt képvisel,
- ái|andó kiállítóhellyel ľendelkezik, vagy báľmikoľ ľendelkezett, ahol kizfuó|ag koľtíľs
művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegű tevékenység néIkĺil,
- egy évben mi n i mum 4 kiéůIítást rendez nyilvános m egnyitó eseményekkel,
- ahétminimum 3 napján nyiwa taľt,
- ingyenesen látogatható a kiállítótere.
Vállalni kel| a 60 hónap hatźtozofr, időre történő bérleti szerződés megkötését'

Az aján|attevő vá||a|ja, hogy az áItala benyújtott pĹ|yánti dokumentĺícióhoz csatol egy minimum
l0 oldalas szakmai pľogramot.



Ajánlattevŕi Íuctomá.slll veszi, hogy a híráĺĺi hiz.ottság a |łrlc|apes| FĹĺváms VIlI. Keriilcĺ
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilet 248ĺ20|:. 1vl. l9.j határozata 5. pontjának v.)
alpontjában meghatározott pá|yázati fb|tételek te|jesÍilésén tú|, vizsgálja a pá|yáző áítal benyújtotĺ
szakmai pľogľamban foglaltak is és ennek figyelembe véte|éve| dönt a nyertes aján|atravonatkozó
javas|at megtételéről a Kiíró fe|é.

Amennyiben egy he|yiségre több érvényes pá|yazat érkęznę, a becsatotÍ szakmai pľogramok
bírá|ő bizottság általi éľtékelését követően, az étéke|és eľedménye a|apján kerĹi| sor a nyeftes
aján|attevo személyére vonatkozó javaslat megtételre a Kiíró részére azza|, hogy a'"nnyib"n u
birźiő bizoÍtság azonos pontľa értékeli az azonos he|yiségre pá|yázók szakmái progľamjait, a
végső nyertes ajánlat eldöntésére sorsolás ritján kerül sor.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama atatt és azt követően nem élhet
bérbeszámítással, és az eset|eges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követe|hető az
onkoľmányzattóI.

3. A pá|yázat benyújtásának feltételei:
Az aján|athoz benyr'ijtandó nyi|atkozatot dokumentumok és igazo|ások téte|es |ĺstáját,
valamint az aján|attal szembeni ľész|etes foľmai és tartatmi kijvetetményeket a Józsefvářosi
Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Őľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásárolható
p á|y ár'ati d o ku mentá ció tarta|maz'za.

A pá|yáző pá|yáu-atat zárt' je|zés nélküli borítékban, t pé|dányban köte|es az ajőn|atok
benyújtására nyiwa á1|ó határidőben és hetyen, az adott pá|yázatra uta|ó jelzéss e|, a pź,"|yázati
felhívásban meghatározott módon benyújtani.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a helyiségben mi|yen cé|ú
tevékenységet/tevékenységeket kíván fo|ytatni. Amennyiben a pá|yázo o|yan ievékenység
végzésére kíván tenni ajánlatot, amely a vonatkozó jogszabáIyok alapján a helyiségb"n n"ň
v égezhető, a beadott páůyázata automatikusan érvénýelen.

A Nemzeti Vagyonľól szó|ő 20|I. évi CXCVI. töľvény 6. $ (8) bekezdése éľte|mében a pä|yánt
aIapjáln megkötcĺtt bérleti szerződés, amelynek nemzsti vagyon a tÄrgya, a pő|yázati kiírástól,
i|letve a nyeľtes pá|yáz:rftő| eltéľö tartalommat nem módosítható, kivéve a szeruádés idhtartama
jogszabáiyban meghatiíľozott meghosszabb íüísának esetét.

Az aján|attevő az ajánlattételi hatáľidő \ejfutáig módosíthatja, YäEY visszavonhatj a pá|yázati
aján|atat, az aján|attéte|i hataridő |ejártéĺt követően aznnban a benyrijtott ajánlatok nem
módosíthatók. Azajěn|ati ki'töttség azaján|attételi haĹáridő |ejárŁĺnak napjávat tezdoair

Az ajan|atok benyújtĺísĺára csak szemé|yesen, kézbesítő/futáľ ritján, YäEf postai úton van
|ehetőség. A postai úton töľténő aján|attétel esetében az ajźn|atnak legkésőbb az ajän|attéts|i
határid(j |ejártaig meg kell érkęanie.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosu|t a pźiyázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében tiirténő bęľbevételi ajĺánlat érkezik, ame|yet az onkoľm anýzat
nem preferáI. Továbbá a Bonyo|ító a pá|yárati dokumenüációban igényelt iratokon és adatđkon
fiilmenően is jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságźń a szelzödés teljesítésére, és
ennek során a csatolt dokumentumok eľďetiségét is ellenőriżreti.
A Kiíró az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalomma| meghosszäbbíthatją anit_ az
indok megielöIésével _ a Kiíľás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyujĺásí hatěndő
|ejárta előtt lega|ább 5 nappal köteles hirdetményben megielentetni.

Budapest,
Budapest Főváľos Józsefváľosĺ onkoľmányza t megbízásál

Józsefváľosĺ GazdáIkod ísi K:őzpont ZrĹ
ból

ł,,ĺ



Nyilvá nos, egyford u lós pÁ|y ázati fc| h ívás
iĺnkormányzati tulajdonú nem lakás célú he|yiségck bérbeadására

Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józset.városi onkormányzat Képvisc|ő-testiilctének
Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága .....ĺ20|7. (V|l. l9.) számú határozata alapján
nyilvános egyfoľdulós pá|yázatot hirdet a tulajdonát képező, Budapcst VIII. keľiilet, Kőfaľagó
u. 5. szám a|atti, 36487/0lA/3 he|yrajzi szźtmú,7| m7 alapterĺi|etű, ftildszinti nem lakás cé|jára
szo|gá|ő irodahe|yiség bérbeadásáľa.
A Kiíró jogosu|t a veľsenyeztetési eljáľást annak bárme|y szakaszában indokolás né|kül
visszavonni, és erról köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása
esetén _ amennyiben a dokumentációt az aján|attevő el|enérték fejében kapta meg - a Kiíró
köteles az e||enértéket visszafizntni. A pílryźaati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívü|
semmilyen más esetben nem fizetivissza.

7. Apá|yázati kiíľás adataĺ

Apá|yáłzat kiíľója:

A' pá|y ázat lebonyolÍtója :

A.pá|yánat fajtĺája:

A páIyázat célja:

A pá|y ázati do ku mentáció á ra :

Áz ajánlati biztosíték iisszege:

Äz ajőn|ati biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

Budapest Főváros VIII. Keľü|ęt Józsęfvárosi
onkoľmány zat (| 08f Budapest, Baross u.
63-67.)
Józsefvárosi Gazdźikodźlsi Központ Zľt.
(l082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Nyi |vános egyfordulós páiy ázat

Bérbeadás

20.000.- Ft + ÁFA
átutaIás,' a Józsefuárosi GazdáIkodási
Központ Zrt, K&dH Bank Zľt.-néI vezetett
l 0403387-00028859-00000006 számtl
szŕm|őłjáta (megsegyzés rovat: helyiség
címe, megváĺíľoló neve)

A' páůyáuati dokumentáció megvásáľlásának
heýe, ĺdeje: páiyźaati dokumentáciő árának źúutalrása

után, átuta|ási bizony|at bemutaüĺsával
Józsefvárosi G azÁá|kodási Központ Zľt.
Keľęskedelmi célú Bérbeadási lľoda
I083 Budapesq Őľ u. 8. I. em. 36.sr.oba
2017. júIius 20-tó| ügyfr|fogadási
időben.

bľuttó 285.750'.Ft

áŃsta|ás, a Józsefoáľosi Gazdálkodási
Kőryont Zrt. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028864-00000008 számli
sr.ám|äjálra

Az ajánlati bĺztosíték befizetés beéľkezésének
hatáľideje: 2017.autlsztast4.2400 őráig

A päiyázat leadásának hatáľídeje:

A. p áiy áz,attal kapcs o la tba n tová b bi i n formá ciĺí

2017. aueusztus 16. 1700 óráiq



kérhető:

Ą pá|y ázatta l érintett i n ga tl a n m egtekin thető :

A pály ázat bontásának ĺd őpontj a

A' pá|yázat bontásának h elye:

A pá|y ázat ered ményét megá| lapí tó szerv ezetz

A'pá|yázat e|bíľálásának hatáľĺdeje, és a
váľható eľedményhirdetés:

A pá|yaq."t nyelr'e:

2. A pá|yazattal érintett ingatlanok:

Józsefvárosi Gazdá lkodási Közponl Zĺ1.
Kereskedelmi Célú Béľbcadási lroda
Tel.: 06-l 216-696f1118, /lf6

2017. július 24. és 2017. augusztus 1l.
napjáig e|ozetes egyezÍetés szĹikséges
Józsefváľosi Gazdálkodási K<izpont Zĺt-né|
(tel.: 06 | 210-49f8,06 | fl0-4929) (1083
B udapest, T av aszmező u. f .)

2017. aueusztus22.

Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
l083 Budapest, Losonci u'f.|. em. tárgyaló
Az ajánlattevő vagy meghatalmazottja a
pźiyázatok bontasán jelen lehet.
Városgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság

2417. szeptember ff.

Magyar

36 hónapon
keľesztĺil: 75.000,-
37.60 hónap között

Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilet 248ĺ20|3. (v.
|9.) határorat 5. v) alpontja éľtelmében a koľtárs galéľiának az a|átbbi együttes kritériumoknak
kell megfelelnie:

- korĺárs miĺvészeti profilri, a"Áza képviselt művészek nagyobb ľésze koľtiírs művész,
. sajáą állandó míĺvészkörrel ľendelkezik,
. minimum 5 míivészt.képvisel,
. állandó kiállŕtohcl|ycl rendelkezit vagy báľmikoľ ľendelkezeą ahol kizíróIag kortríľs

miĺvészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy keľeskedelmije|legrĺ tevékenység néIkiil,
- egy évben minimum 4 kiállíüástrendez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- a hét minimum 3 napján nyiwatarą
- ingyenesen |átogathatő a kiállítótęre.
VáIIaIni ke|l a 60 hónap határozottidőre töľténő bérleti szeĺződésmegkötését.

Az aján|attevő váIlalja, hogy az általa benyujtott pí|yázati dokumentációhoz csatol egy minimum
10 oldalas szakmai programot.

Ajánlattevő t=udomásul veszi, hogy a bíníIó bizottsĺág a Budapest Fővĺáros VIII. Keľület
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilet 248/20|3. (vI. l9.) határozata 5. pon$ának v.) |
alpontjában meghatźrozottpäÄyázati feltételek teljesülésén tű|,vizľlgá|jaapá|yaző által benyujtott fl, ,



szakmai programban ĺbgIa|tak is és ennek figyelcnlbe vétetével dönt a nyeftes aján|atra vonatkozó
javaslat megtételéről a Kiíró felé.

Amennyiben egy he|yiségre több érvényes pá|yázat érkezne, a becsatolt szakmai programok
bíľáló bizottság á|ta|i értéke|ését köVetően, az énékelés eredménye a|apján keľĺil sor a nyerles
ajánlatĺevő szeltlélyérc vorraĺ.kozti javaslat lllegtételte a Kiíľó ľészérc az,a|, |,,r,gy u,,,",l,.yíb.,' u
bírá|ó bizottság azonos pontra értéketi az azonos helyiségľe pá|yázók szakmái pľogľamjait, a
végső nyertes aján|at eldöntésére sorsolás ritján kerül sor.

Ąánlattevőnek vá|la|nia kell, hogy a bérletijogviszony időtartama alatt és azt követően nem é|het
bérbesámítássaĺ, és az esetleges felújítási költségeit semmí|yen jogcímen nem követe|hetó az
Önkoľmányzattő|'

3. A pá|yánat benyrijtásának fe|tételei:

Az aján|athoz benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazolások tételes listáját,
valamint az aján|attal szembeni ľészletes formaĺ és taľtalmÍ kiivetelményeket a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, iľ u. 8. I. em. 3ó. szobájában megvásáľolható
pá|y ázati d o ku me n tá ciő tar ta|mazza.

A pá|yáző páiyázatát zźlĺt, je|zés nélküli borítékban, l példányban köteles az aján|atok
benyújtására nyitva á|ló haüáľidőben és helyen, az adott pá|yázatra utaló jelzessel, a pá|yázati
felhívásban meghatáľozott módon benyújtani.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a he|yiségben milyen célú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yźnő o|yan tevékenység
végzésére kíván tenni ajánlatot, amely a vonatkozó jogszabá|yok alapján a helyiségben nęm
végezheto, a beadott pá|yáz-ata automatikusan éľvénytelen.

A Nemzeti Vagyonról sző|ó 201l. évi CXCVI. töľvény 6. $ (8) bekezdése éľtelmében a pźiyázat
a|apján megkötött bérleti szerződés, amelynek nemzeti vagyon a tátgya, a pá|yáz.ati kiírástót,
illetve a nyeľtes pá|yáz.attő| e|téľő taftalomma| nem módosítható, kivéve a szęrződés időtaľtama
jo gszabá|yban meghatározott meghosszabb Ítĺásának esetét.

Az aján|attevő az aján|attéte|i határidő |ejfutáig módosíthatja, Y&W visszavonhatja pá|yźaati
aján|atÁt, az aján|attételi hatĺńridő |ejártát kövekien azonban a benyrijtott ajanlatok nem
módosíthatók. Azaján|atikötiittség azaján|attételi határidő |ejártánaknapjávat kezdődik.

Az aján|atok benyújtlísáľa csak személyesen, kézbesítő/futár útján, vagy postai úton van
lehetőség. A postai úton töľténö aján|attéte| esetében az aján|atnk |egkésőbb az ajén|attéte|i
hat.áridő lejáľtríig meg kel| érkeznie.

A Kiíľo kiköti, hogy jogosu|t a pá|yánatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzese éľdękében töľténő bérbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkormányzat
nem pľeferáI. Továbbá a Bonyolító a pá|yázati dokumentĺícióban igényelt iratokon és adatokon
túlmenően is jogosult megvizsgálni az ajźłn|attevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és
ennek soľán a csatolt dokumenfumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit_ u
indok megjelöIésével _ a Kiínís közlésével megegyező he|yeken, az ęredeti benyujĹísi hatźndo
Iejárta előtt legalríbb 5 nappal kóteles hirdetrnényben megielentetni.

Budapest,
Budapest Főváľos Józsefyáľosĺ o n koľmányzat megb ízásáh ót|

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. 
I

IĄ|
civ



Nyilvá nos, egyfoľd ulós páilyánati felh ívás
önkormányzatů tu|ajdonú ncm |akás céIú helyisĘek bérbcadására

Budapest Főváros vIIl. kerĺilet Józsefuĺíľosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének
YárosgazÁálkodási és Pénztigyi Bizottsága ...,.120|7. (uI. l9.) számri határozata a|apján
nyilvános egyfoľdulós pźiyázatot hirdet a tulajdonát képezó, Budapest VIII. kerü|et, Vas u. 14.
szám a|atti, 36489ĺ0lAlI helyrajzi számú, f49 m2 alapterü|etű, pinceszinti nem |akás cé|jára
szolgáló ĺiz|ethelyiség béľbeadásáľa.
A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszźlban indokolás nélkii|
visszavonni, és erľől kiiteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljánás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentlíciót az aján|attevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró
köteles az ellenértéket visszafizętni. A péúyánti dokumentáció e|lenértékét a Kiíró ezen kívÜl
semmi|yen más esetben nem fizeti vissza.

1. Apá|yánati kiírás adataĺ

átutalás, a Józsefoárosi Gazdálkodrási
Központ zrt. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028859-00000006 szímú
szám|t$źra (megiegyzés rovaĺ helyiség
címe, megvásáľoló neve)

A' pá|y áv'ati dokumentácĺó megvásárlásának
helye, Ídeje: pá|yáeati dokumentáció árának átutalása

után, átuta|áls i bizonylat bemutatĺásával
Józsefuáľosi Gazdálkod ási Kőzpont Złt.
Kereskedelmi Cé|ú Béľbeadási lroda
l083 Budapesą Őr u. 8. I. em. 36. szoba
2017. július 20-tő| ügyfrIfogadási
ídőben.

Apá|yázat kiírója:

A pá|y ázat lebonyo lítój a:

A pá|yázat fajtáiaz

Apá|yázat cé|ja:

A páůy ázati dokumenüĺció á ľa :

Az aján|ati b iztos íték összege :

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,
számlaszĺĺm:

Az aján|rati biztosíték beÍizetés beérkezésének
hatáľideje:

A páiy ázat leadásának h atárideje :

Budapest Főváros VIII. Keľii|et Józsefvárosi
onkormány zat (1 082 Budapest, Baross u .

63-67.)
Józsefuáľosi Gazdálkod ási Ki5zpont Zĺ.
(l082 Budapest, Baľoss u.63-67,)

Nyi lvános egyford u|ós pá|yázat

Bérbeadás

20.000.- pt + ÁpR

bľuttó 517398'.Ft

átutalás, a Józsefváľosi Gazdálkodásí
Központ Zr1. K&H Bank Zľt.-né| vezetett
l 0403387-00028864-00000008 szÁmtl
szźm|źĄfua

2017 . augusztus 14. 2400 órálie

2017. aueusztus 16. 1700 óľáie



A pá|yázattal kapcsĺllatlra n továb bi in formáció
kéľhető:

A pá|y áz.attal éľi ntett i n ga tla n m egtekin th ető :

A páiyázat bontásának időpontja

A' pá.ly ázat bontásának helye:

A pá|yázat eľedményét megáIlapító szervezet:

A pá|yánat elbÍľálásának ha&ĺľideje, és a
vírhatő eľeđ ményhirdetés :

Apá|yázat nyelve:

2. A pá|yáuattal érintett ingatlanok:

Budapest Fővĺĺros VIII. Keľület Józsefuárosi onkoľmĺínyzat Képviselő.testtilet 248/20|3. (vI.
19.) határozat 5. v) alpontja érte|mében a koľtĺíľs galéľiának az a|ábbi egyiittes kitéľiumoknak
kell megfelelnie:

- kortárs művészeti pľofilú, azaza képvise|t művészek nagyobb része koľüírs művész,
. sajáú, állandó művészköľľel rendelkezit
- minimum 5 művészt képvisel,
. állandó kilállítóhellye| ľendelkezik, YŻE! báľmikoľ ľendelkezett, ahol kizfuő|ag
miÍvészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy keľeskedelmi jellegiĺ tevékenység nélkĺil,
- egy évben minimum 4kiá||ítastľendez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- ahét minimum 3 napján nyiwa tart,

- ingyenesen lĺtogathatő a kíáIlítótere.

VáIlalni kell a 60 hónap hatätozott időre történő bérleti szęĺződésmegkötését.

Vas u. 14.

36 hónapon
keresztiil:
135.900,-

37-60 hónap
között l8I.067.-

Józscĺ-városi Gazdá|kodási Központ Zrt.
Kcreskedelmi Célú Bérbeadási Iloda
Tel.: 06-l 2|6-6962ĺ||8, /|26

20ĺ7. jú|ius 24. és 20|7. augusztus ll.
napjáig előzetes egyeztetés szĹikséges
Józsefvárosi Gazdéikodási Központ Zrt-né|
(tel.: 06 | 210-4928,06 | ft0-4929) (1083
Budapest, Tavaszmezo u. f .)

20lT.aususrtus 22.

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
l083 Budapest, Losonci u.2.|. em. tárgyaló
Az aján|attevő vagy meghaÍa|mazottja a
pá|yée;atok bontásán jelen lehet'
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság

2017. szeptember22.

Magyar

kortríľs



Az ajánlattevó vá|Ia|ja,hogy az általa benyújtott pá|yázati dokumentációhoz csatol cgy nrinirnunr
| 0 o|dalas szakmai progľamot.

Aján|attevő tudomásu| veszi, hogy a bíraló bizottsźry a Budapest Főváros VIll. KerÜtet
Józsefoárosi tnkoľmányzat Képvisęlő-testület 248/2013. (VI. l9.j határozata 5. pontjának v.)
a|pontjában meghatározottpá|yázati fe|tételek teljesĺilésén túl, vizsgálja apá|yáző által benyújtott
szakmai progľamban foglaltak is ćs ennek figyc|embe vételével dönt a nyeľtcs ajántatľa vonatkozó
javaslat megtételéről a Kiíró feté.

Amennyiben egy helyiségre t<jbb érvényes pá|yázat érkezne, a becsato|t szakmai progľamok
bíráló bizottság áItali értékelését k<jvetően' az éľtékelés eľedménye a|apján kerĺjl soľ a nyefies
aján|attevő személyére vonatkozó javaslat megtételre a Kiíľó részére azza|, hogy amennyiben a
bítálő bizottság tzonos pontra éľtéketi az azonos helyiségľe pá|yázćk szakmai pľogramjait, a
végső nyertes aján|at eldöntésére sorsolás útján keľti| sor.

Aján|attevónek vállalnia kell, hogy a bérletijogviszony időtartama a|att és azt kövętőęn nem élhet
bérbeszámítźtssal, és az esetleges felújítísi költségeit semmilyen jogcímen nem követe|hető az
onkoľmányzattól.

3. A pá|yázat benyújtásának feltéte|ei:

Az aján|athoz benyrijtandó nyilatkozatok, đokumentumok és igazolások tételes listáját,
valamint az aján|atta| szembeni ľész|etes foľmai és taľtalmi kiivetetményeket a Józsefvárosĺ
Gazdálkodási Kiizpont Zrt. 1083 Budapest, or u. 8. I. em. 36. szobájában megvásáľolható
pá|y ázati dokumentá ció tartalmazza.

A pźilyaző pá|yázatat zárt, je|zés nélküIi borítékban, 1 példányban köte|es az aján|atok
benyújtásáľa nyitva éú|ő hatfuidoben és helyen, az adott pá|yźv.atra utaló jelzésse|, a pá|yázati
fe| h ívásban meghatáromtt módon benyúj tan i.

Az ajánlattevőnek nyi|atkoznia kel|, hogy a helyiségben milyen cé|ri
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yázó o|yan tevékenység
végzésére kíván tenni ajánlatot, amely a vonatkozó jogszabályok alapján a helyiségben nem
végezhető, a beadott pá|yazata automatikusan érvénytelen.

A Nemzeti Vagyonról szô|ó 20| l. évi CXCVI. töľvény 6. $ (8) bekezdése értelmében a páiyázalt
a|apján megkötött bérleti szerzódés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pá|yánati kiírástó|,
illefve a nyertes pőlyánattő| eltéń taľtalommal nem módosítható, kivéve a szęrzndés időtzrÍama
jogszabályban meghatĺírozott meghos szabbításának esetét.

Az aján|attevő az ajĺĺnlattételi hatfuidő |ejfutaig módosíthatja, vaw visszavonhatja pá|yálzati
aján|atÁt, az aján|attételi hatíridí5 |ejfutÄt követően azonban a benyujtott ajánlatok nem
módosíthatók. Azaján|ati kötöttség azajátn|attételi haüíridő lejáľĺának napjával kezdődik.

Az ajänlatok benyujĹásáľa csak személyesen, kézbesítő/futáľ lÍtján, vagy postai úton van
lehetőség. A postai úton történő ajéłn|attéte| esetében az aján|atnak legkésőbb az aján|attéte|i
hatańdo |ejártai g m eg kel I érkeznie.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosu|t a páiyázatot eľedménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzrse érdekében töľténő béľbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkormányzat
nem prefeľál. Továbbá a Bonyolító a pá|yázati dokumentĺícióban ígényelt iratokon és adatokon
tulmenően is jogosult megvizsgáIni az aján|attevők alkalmasságát a szeződés teljesítéséľe, és
ennek soľán a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 

n. t

. I nlur



A Kiíľó az ajálllattéĺcli ltatáľid,5t irldokolt esetben egy aĺkalonlnra| llreglrosszabbíthatja, alĺit- az
indok megielĺjléséve| - a Kiíľás közlésével megegyezo helyeken, az eredeti benyújtási határidő
|ejárta előtt lega|ább 5 nappal kőte|es hirdetményben megjelentetni.

Budapest,

Budapest Főváľos Józsefváľosi Onkormányzat megbízásábó|
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.



5. sz. melléklet
a 627/2017. (VII.I9.). sz.
VPB határozat melléklete

ľ.IYILÁTKOZAT

Budapest Főváros VIil. keľĺilet Józsefvárosi onkormÁnyzat (1082 Budapest Baľoss u.63-67.,
adőszáma: |5735715-242' a továtbbiakban: Önkormányzat) megbízźsähől és meghatalmazásából
e|járva a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Városgazdálkodási és Pénzĺtgyi Bizottság
.........lz0|7' (uI.19.) szĺmú hatátozata alapján a Józsefvárosĺ Gazdálkodrńsĺ Központ Zrt.
(szekfiely: 1082 Budapest, Baross u.63.67., clégegzśkszÄma: 0l.10.048457; adoszźľľla 2529f499-
242; képviseli: Bozsik István Péter varyongazdálkodĺís i igazgatő)

hozy{j{p16sát adja

ahhoahory a Budapest Fóvĺáros VITI. kerÍilet Józsefuárosi Önkormanyzat kizáĺólagos fulajdonában
á||ó, 3588ĺ/0|N16Ł4 hľsz. alatt nyilvántaľtott, összesen 1041 mz alapŮerületĺi, természetben a
Budapest VIII. keńilet, KáIvĺńľĺa téľ 6. szám alatti, valamint a Budapest V[I. keľĺileÍ, I(ńtváľia
tér 14. szám atatti, 35915ĺ0/N38 hľsz..ú összesen 457 mf alapterületű utcai füldszint és pince nem
talcás céIjrára szolgáló heýiségre vonatkozóan a TFmATRUM Színházi ÜgynöIĺség Kft. (székaely:
2040 Budaörs, Szabadság t|t |43. 2. em t3.; eśg1egĺzÉkszźtm: 13-09-156131; adószłm: 11810030-2-
13; képviseli: Fekete-Kardosné Sebeők Réka orsolya ügrvezetö) a bérleti szerződésének
megszűnésének időtaĺamáig fióktelepet létesítsen, ań' a hivata|os irataiban megjelölje, valamint a
szekhely srerint illetékes Törvényszek Cégbíróságĺánál és a hatóságoknál bejelentse.

A TIDATRUM Színhĺázi Úgyntikség IŕíÍL az ingat|anok felett tulajdonosi, illetve eryéb vagyoni
jogokat nem gyakorolhat.

A fióktelep hasaálat jogcÍme: Budapest Főváľos VItr. keriilet Józsefuárosi onkoľmĄzaĹ rnint
tulajdonos, Tuľay lda SzÍnház Közhasznri Nonproíit KfĹ és a THEÁTRUM SzÍnbázi Ürynötĺség
Kft., mint bérlőtársak köf'tt az ingatlanok tekintetében fennáIló béľleti szprzódés.

Budapest 2017.

BozsÍk István Péteľ
Varyongazdálkodásĺ lgaz4atőt

Józscfváľosí Gazdálkod źsi Kôzpont ZtĹ



6. sz. melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2017 ' jÚ|ius 19. 13.02
Típusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: SzavoÁ ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í2 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00

lgen
Nem

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

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

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

TávoI
Távol
Távol

Frakció



lgen
Nem

Szavazás eredménye

Ideje: 2017.jú|ius 19. 13:06
Típusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javas|at ,,Térfigyelő
tárgyú közbeszerzési eIjárás megindítására

Eľedménve Voks: Szav% ossz%

kamerarendszer kiépítése''

Frakció

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

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

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

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.július 19. 13:.ĺ6
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya-: Napirend 2.1. pontja: Javas|at a ,,Térfigyető kamerák tápeltátás
helyreál|ítása'' tárgyú, közbeszerzési értékhatári el nem érő beszerzési e|járás
eredményének megá|lapítására

Nem
e 75.00 60.00
1 8.33 6.67

$zavazott ĺz íoo.oo 8oJo
Nem szavazott 0 0.0-
Távol 3 2o.o0Usszesen 15 í00.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz György
Major Zo|tán
oszi Éva
Pálovics László
Pintér Attila
Jakabfy Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Kocsis Attila
Soós Gyorgy
Vörös Tamás

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

Távol
Távol
TávoI

Fľakcio

75.00



Szavazás eredménye

Ideje: 2017.július 19. 13:20
Típusa: Nyílt
Határozat EIfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.2. pontja: Javaslat ,,Józsefváros Smart city Stratégiájának
kidolgozása'' tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás
eredményének megállapítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

I 66.67
0 0.00
4 33.33

53.33
0.00

26.67
Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Major Zoltán
Pálovics Lászlo
Pintér AttiIa
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Őszi Éva
Kocsis Attila
Soós György
Vorös Tamás

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

Távol
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. julius 19. 13:21
Típusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
EgyszerĹĺ

Tárgya:3. b|okk

Eredménve Voks: Szav% össz%

Tartózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott '12 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Major,Zoltán
Oszi Eva
Pá|ovics Lász|o
Pintér Atti|a
Kocsis Attila
Soós György
Vöros Tamás

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

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

Távol
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017.július 19. 13:29
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.2. pontja: Javaslat közterület.hasznátati kére|mek e!bírálására
Vl. pont

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

10 83.34 66.66
1 8.33 6.67

Tartózkodik 1 8.33 6.67
Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Tévol 3 20'00

Név
Dudás ĺstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
MĄor 

'ZoltánOszi Eva
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Atti|a
Komássy Ákos
Borsos Gábor
Kocsis Attila
Soós Gyorgy
Vörös Tamás

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

Távol
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017.jÚ|ius 19. 13:30
Típusa: Nyĺ|t
Határozat Elutasítva
Egyszerĺĺ

Tárgya: Napirend 3.2. pontia: Javaslat közterület.használati kére|mek etbírálására
XXll. - XXlll. pont

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

6 50.00
4 33.33
2 16.67

40.00
26.67
13.33

Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

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

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

Távol
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.jú|ius 19. 13:30
Típusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.2. pontja: Javaslat közterĹilet-haszná|ati kére|mek elbírálására
fennmaradt pontok

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távoĺ 3 20.00
Osszesen 15 100.00

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Őszĺ Éva
Pálovics László
Pintér Attila
Kocsis Attila
Soos György
Vcjrös Tamás

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

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

Távol
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

Ideje: 2017.júlíus 19. 13:34
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.6. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdátkodási Központ
Zrt..ve| kapcso|atos döntés meg hozat a|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 3 25.00 20'00
Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00
osszesen 15 í 00.00

lgen
Nem

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Major.Zoltán
Oszi Eva
Pá|ovics Lászlo
Pintér Attila
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Kocsis Attila
Sois György
Vörös Tamás

I 75.00 60.00
0 0.00 0.00

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

Távol
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. jú|ius 19. 13:37
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Javaslat a Budapest Vll|. kerĹilet, Rigó
kapcso|atos döntések meg h o zata|áĺa

Eredménve Voks: Szav% össz%

utca 3. számú ingat|annal

Frakció

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Major,Zo|tán
Oszi Eva
Pálovics László
Pintér Attila
Kocsis Attila
Soos György
VörÓs Tamás

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

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

Távol
Távol
TávoI

10



Szavazás eredménye

ldĄe:2017. jú|ius 19. 13:38
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya:4. blokk

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

11 91.67
0 0.00
1 8.33

/ ó.Jó
0.00
667

Szavazott 12 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00

Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Gondos Judĺt
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Major Zo|tán
ŐsziÉva
Pá|ovics Lász|o
Pintér Attiĺa
Komássy Ákos
Kocsis Attila
Soós Gyorgy
Vorös Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tań.

TávoI
Távoĺ
TávoI

Frakció

lt



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.jÚ|ius 19. 13:40
Tĺpusa: Nyĺlt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Galéľia-negyed programban szereplő nem
lakás céljára szolgá|o helyiségek pá|yázati eljárás keretében történő bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

10 83.33 66.67
0 0.00 0.00

Tartózkodik 2 16.67 13.33
Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Major 

'Zo|tánoszĺ Eva
Pálovics Lászlo
Pintér Attila
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Kocsis Attila
Soós György
Vöros Tamás

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

Távol
Távol
TávoI

Frakció

t2



Szavazás eredménye

|deje: 2017.jú|ius 19. 13:42
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

lakások
alapján

Ľapirend 4.9. pontja: Javaslat a Budapest Vl!l. kerület, Lokomotív utca1J
ésBudapestV||l.keriilet,Satgótariániutcaftzáma|atti

elidegenítésével kapcsolatos eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés

tledménye Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

7 58.33
3 25.00
2 16.67

46.67
20.00
13.33

Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz Gyorgy
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Borsos Gábor
Őszi Éva
Kocsis Attila
Soós György
Vöros Tamás

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

TávoI
Távol
TávoI

Frakció

l3



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.július 19. 13:45
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 4.10. pontja: Turay |da SzínházKözhasznú Nonprofit Kft. bér|ő
és a THEATRUM Színházi Ügynökség Kft. közös kérelme a Budapest Vl!t. kerlitet,
Ká|várla tér 6. és 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú' nem |akás célú
helyiségek tekintetében

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

I 75.00
2 16.67
1 8.33

60.00
13.33
6.67

Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott
TávoI

0
3
51

0.00
20.00

Osszesen

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hélisz György
Major,Zo|tán
Oszi Eva
Pálovics László
Pintér Attila
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Borsos Gábor
Kocsis Attila
Soós György
Vorös Tamás

100.00

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

Távol
TávoI
TávoI

Frakció

14



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.július 19. 13:49
Típusa. Nyílt
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 4.11. pontja: Javaslat a Budapest Vtl|. kerület, Szigony u. 26.,
28., 30. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú telekingatlanok nyi|vános
pá|yázaton történő együttes bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartozkodik

10 83.34
1 8.33
1 8.33

66.66
6.67
6.67

Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Major Zo|tán
iszi Éva
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Attila
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Kocsis Attila
Soós György
Vörös Tamás

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

TávoI
Távol
Távol

Frakció

t5



Szavazás eredménye

Ideje: 2017.július 19. 13:56
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 4.12. pontia: Javaslat a MoNTtR-cooP Kft. ajánlatának
figyelembevételéve| a Budapest Vlll. kerület, Tolnai Lajos utca 38. szám atatti
telekre fenná|ló kötbértartozás rendezésére vonatkozóan

Eredménve _VqŁs: Szav% ossz%
lgen
Nem

I 75.00 60.00
2 16'67 .ĺ3.33

Tartozkodik 1 8.33 6.67
Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hélisz Gyorgy
Major Zo|tán
Őszi Éva
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Atti|a
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Borsos Gábor
Kocsis Attila
Soós György
Vörös Tamás

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

TávoI
Távol
Távol

Frakció

16



Szavazás eredménye

ldeje: 2017.jú|ius 19. 14:04
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 4.13. pontia: Javaslat a Budapest V|ll. kerület, Festetics György
u. 9. szám alatt ta|álható telekhez kapcso|ódó kötbérfizetési köte|ezettség
halasztás jóváhagyásá ra

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

I 66.66
2 16.67
2 16.67

53.34
13.33
13.33

Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Major Zoltán
Pálovics László
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
oszi Éva
Pintér AttiIa
Kocsis Attila
Soós Gyorgy
Vörös Tamás

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

TávoI
Távol
TávoI

Frakció

T7



Szavazás eredménye

Ideje: 2017.jú|ius 19. 14:05
Típusa: Nyílt
Határozat EIfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 5.í. pontja: Javas|at fénymásoló berendezések bérleti és
karbantartási szerződésének fe|mondására

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í2 ĺ00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távoĺ 3 20.00

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
MĄor.Zoltán
Oszi Eva
Pá|ovics László
Pintér Atti|a
Kocsis Attila
Soós György
Vörös Tamás

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

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

Távol
Távol
TávoI

Frakció

i8


