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SoósGyörgy 'i .; .. i.,:' :'',. '-';l' ] ''.'.... . il. ': ..'' ):

Koszĺinti a megielenteket a Vaľosgazdálkodási és.Féuziigy.ĺ Biz,ottság 20t'7. évj 26. rendes
iilésén' továbbá külön:köszönti a Bizottság tlj tag,źLt, Erhardt Zo|tÁllné dr. Ferenc orsolya
Ildikó képviselőt. MegáIlapítją hogy a Bizottság 13 fiővelhatźxozatképes. Ismeľteti a meghívó
szerinti napirendi javaslatot a ki-emglt .módosítríśsal;.majd szauąz'źsra bocsátja az a|ábbiak
szeľint:

Naniľendia:f.--i il-- . .

l..koibeszeľzések
(írásbeti előterjesztés) ; :.

1. Javaslat ',Térfigyelő kameraľendszer kiépítése'' tátgý kozbeszerzési eljĺĺĺásban
dcj nté sek me ghozata|źlr a
Előterjesztő: Bajqsz Ferenc - Közterület-felQgłeleti Uglosztály yezetője 'i' .''.i

:

2. Beszerzések
(ír ásb eli előterj esztés)

1. Javaslat a,,Sophos ttlzťa|licenc meghoss.zab!ítlís': tárgyú, kózbeszerzési értélďratĺĺrt el
nem érő beszeruési eljaĺás eľedméńyénęk mega||apftasara
El ő terj e sztő : dr. B all a Katalin Je głző i ĘaĘi7lb!,11e;ze t őj e

2. Javaslat a ,,Kaateľ.letéshez kapcsol-ódóan ż. 'élhunyt hamvaiľrak temetési helyre
töľténő elhelyezése" tátgyý, kozbeszetzési éľtékhatáĺt el nem étő beszerzési eljarás
eredményénekmegállupĺtkau 

] ] .'::, ]. ilr l. . )

Előterješző: dr. 'Ěa,dit Eva - Hatósógi Üg,,š,taiy vezetője

3. Gazdá|kodási tiryosztáty
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - üglosztályvezető
(írásb eli előterj e sztés)
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2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|atjóvahagyása eseti döntés
a|apjźn-BudapestVIII. kerĺilet,Bezerédj.'t"uĽ .

Előterjesztő: Bozsik Istyán Péter - vag1longazdálkodósi tga,gátd
3. Lakás elidegenítésével kapcsolato-sjőitelLr és eladási aján|at jőváhagyźtsa _ Budapest

Y rrr. ÄUl ullvĹ. l tL'I vć'L!l !vl!!!ł1!.v ,-.. 

-

Előterjeszlő: Bozsik István Péter . vag1longazdálkoddsi igazgató
4.ABudapestVIII.kerület,LokomotívutcałlTs'áma|attílakás

elidegenítésérevonatkozőhatźrozat javítása
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdátkodĺźsi igazgató

5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételĺĺľ és eladási ajariat jővźńlagyása eseti döntés
alapján_ Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca{
E l ő t erj e szt ő : B o z s ik. I s tý ún. P é t e| . i agy o ngaz dát,ko dá si i gaigań

6. !.+ľ elidegenítésével kapcsolatus vételár és eladási ajánlät jóvéúlagyása - Budapest
VIII. kerĺitet, Víg. utcaffi
Előterjesztő: Bozsik István Péter . vagyongazdálkodóśi igazgató

v. Lakas elidegenítésével kapÔsolatos vételźr és eladrĺsi aj'ánlat ióvĺĺhaeyása eseti döntés
4r4ľ.|qr - U uu.PvJL Y lll. rt{'l ul'r. rvla-guulllo .,..ot
El őt e rj e s z t ő :.. B o z s ik Is tv án P é t er - v ag1l o ng az dáll,, aa' t ry az g aiiil_

8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételźr és eladási ajanhat jővźlnagyáo. LaKas ęľoęgerutesevel Kapcsolatos vetelaľ es eladásl ajánlat jivlíhagyása eseti dĺintés
alaniź', - Rll.{en..tĺ VTTT L-príiiat {nmn-.,i EtÁI. ''t^^ -{Iil!
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vaglongazdátkodásí iiąffi-

9. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Salgótaťáni utca$Szemafor't"uillll'
száma|attilakás'elidegenítésévelkapcsolatosvéte1artsęladásiu1anlu@,
eseti đ<intés alapjan
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag1longazddtkodĺźsi igazgató

10. Javaslat a'Büđapest. \lI[. kerĹilet; Lokomotív utca.'fl szám. alatti.lakas

-elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási: .aj'áĺLat jóvahagyásaľa eseti döntés
alapjan
E I ő t e rj e s ztő : B o z s i'k Is tv dn P é t er - v a gl o ng az d:áI kô d:ó s i -i,

11. A Budapest VIII. kerület' Jőzsef ki'rut
helytajziszźtmalakĺĺsramegküldötteladasiaján|athatnidej
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdáIkodósi igazgató

|2. Javas|at a Budapest VIII. keľiilet, József u. 46. szám a|atti
fulajđonú' nem lakłás cé|jara szo|gá|ő helyiség bérbeadĺísĺíľa
ügyének elbírźiasara
EJőterjesztő: BozsikIstvánPéter.-,ła'gyongazdállndási:i8azgató. .;.. '' '.,.'.

l3.Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Futó u. 27, szÁm alatti iirss, önkotmányzati
fulajdonú, néľn lakás c é|jara szolgállő helyiség béľbeadasa vonatkozás ában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - va'glongazdóIkodási igazgató

Ĺ4.Patá|y Miklósné egyéni vá||a|koző béľľő kéľelme a Budapest VIII. kerĹilet, Dankó u.
36. szám alatti, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakas cé|jta szolgáló helyiség
vonatkozásában
ElőteĘesztő: Bozsik István Péter - vagłongaz'dólkodósi igazgató

15. Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Břđdy s-líndor u'. 27. sžani'a|aaiiĺres, ĺinkoľm ányzati
tulajdonú, nem |akas cé|jara szo|gáló heýiség bérbeadasálľa étkezett hároľn kéľelem
tigyének elbírá|áŚaru és pziyázat kiíiásaľa
Előterjesztő: Boz.sik István Péter - vagłongazdálkodási igazgató 

'

16.Javaslat a Budapest VIil. keľĹileq József .utoa'.Il szam.alatti lakás
' ' " ' . cserelakĺísként t<iľténő bérbeadĺásĺáľa. tak asgazdáika

Előterjesztő: Bozsik Isnón Péter - vaglangazdálkodósi igazgató

-

eneK megnosszabbĺtasa

iires, <inkormaĺryzati
érkezętt két kéľelęm

il :li];;1ĺ,i::i]ii.!].i ]lll



5. Egyéb előteľjesztések :.,
(írásbeli előterj esztés)

.'
1. Javaslat kultuľális támogatassal kapcsolaÍos đĺĺntések meghozataltra

EIőteĘesztő: dr Bojsza Krisztina - Hunans?lgáltatási Üg,,asztály vezetője

6. ZáLrtiilés keretében Íárgyalandó .ęlőÍerj esztések
(ír as b e li e l ő t erj es zt éý

l. A WallPlus Bt..peł'en kíviili egyezségiajánlata a Budapost VIII. keriilet, Dobozi u. 39.
szźtm a[atti helyisé g vonaÍko zásáb ą4
Előterjesztő: Bozsik Istvĺźn Péter - Józsefllárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
v aglongazdálko dĺźs i igaz gat pj a

2. Javas|at a Ęgdapest VII[. keľiilet, Kr,ridy. u.- szélm alatĺi |akás pá|yézaton
kíviili minő ségi lakascseréj ére
Előterjesztő: Boz;ik István. Péter - Józsefvárost ' Gazdálladási Közpo,nt Zrt.
v aglon4azdál kadás i i gqz gatója

Sorós Gyiiľgy
Ivíegátlapítjá, hogy l3.iggn,.0.nofiI, 0 twtoz*odás szavazatĘal a Bizottság a napkendet
elfogadta.

75212017.. (x.11.) sz. VáľqpgazdáIkodási és PénziigyiBĘottság hatá.ľo,zata
(13 ĺgen, 0''nem, 0.tartózkodás szavaząttal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzjigyi Bizgttság azalźhbinapirendet fogadja el:

'

Napirend

1. Kłizbeszeľzések ' '

(írásbelielőterjesztés). ' : . ':'

1. Javaslat ,,Téľfigyelő. kamęrĺľFlrdszęĺ 'kié.pítéseli tareq kozbeszerzési eLjáĺasban
|- : ':döntésp-k meg;hozataláÍa:., ' '''.: . - -'

Előterjesztő;. Baj.utz Ferenc, ' KÓzÍerüIe't-feltłglele'ti, Ügłosztály.vezetője;

Z,Beszerzések .

(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a,,Sophos tűzfal licenc meghosszabbítás" tźrgyu,kszbęszetzési értékÍratáĺ el
nemérő:beszerzésieljáras:erédĺnénJénekmęgáIlapítźsara
Előterjesztő: dr..Balla Katalin - Jegłzői Kabinet vezetője

2. Javaslat a ,,Kĺĺztenreté.shez .kap.Qsolidő.ąĺĺ.,az elhunyt hamvainak, temgtésí helyre
kir.ténő'.e.lhe|yełésäi?,tuTyu; iközbęszeĺzésii átékhą{áft.el ne{n- érő.ibeszęľzési eljránísi.ęredĺrényéąek-megál'tapítíĺsáŕa*ťtl"#Ę*ľ'p*.@'-'Ť.Ę9!Ť!* . ^. .'

. Előterjesztő: dr' Kóródj Eva - Hątósĺźgi Ugłosztó.ly veze.tője



3. Gazdálkodási Üg5ĺosztály
Előťeijesztő: dr.. Hencz Adrienn - üglosztólyveze,tő
(íŕásbeli e l ő terj e s zté s)

1. Javaslat kdzterĹilet- hasżnźiatt,kérelniek eIbkä|ásara(PoTKÉZBEsÍTES)
2. IavasĘat a Rental Assistance Kft. gépjáľmű-elhelyezési kötelez€ttség śaját tulajdonú

parkoló.ban történő teljesítéséľěiÝonatkozó.kéľe1ĺiiének;el'bÍĺálĺáŠ,áta, ' , ::. ::- 
.

3.JavaslaÍl.gépjäĺirtĺ.élhelyezési.k<itélezettségének.iqajátfutajdonú
parkolóban töľténő te'ljesítésére voľiatkozó' kérélern elbítźlźr;źlra ..l ] .. . . , l

' 4. ' Javas|at a Józsefuárosi Gazdálkodási' Ktizpont;.Zrt.-vel kapcsolatôs d<ĺntések
meghozatahĺra(sÜRGossÉc,IIELYSZÍNIKIOSZTÁS) .-'.. .

4:{IőzśeÍvárośi'Gazdálkodási KőzpontZľt. ': i

(írósbelielőterjeszté,s)

1. . Javaslat székhelyh aszná|athaz szfüséges tulajdonosi hozzájźr:v|as megadas ara az Új'..Teieki téri Piac Al3-aŠiiżlethe'l.ý'i!ége vonatkožáśában 1

Előterjesztő: MaĆh.Józsaf-.Úi.releki téri Fiac.és Termelői'Piaaokvez:etője.
f. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételaľ és eladasi ajźn|at jővahagyása eseti döntés

a|apján_ Budapest VIII. kerület, Bezerédj utcallll
Előterj e sztő : Bozsik István P éter - vag1longazdálkodási igazgató .,,

3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajáliatjóváhagyasa _ Budapest
VIII. kerület, Hoľváth Mihály téľID
EI ő terj e s ztő : B ozsik. Ist"vő|l| P étęr : -: i agiongazdiÍlkodĺźs i igaz ga1!

4, A Buđapest Vm. .keriĺlet, il,oktrmotíÝ. utcá
e li degenítésére vonatko ző hatźr ozatj avítása

sżźLrÍŕ aĺatti lakás

.eśeti:.döntés

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálko&źsi igazgató
5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos Ýétiłltár. és,ělddáŚi.áj'áńlät j

a|apján_ Budapest VIII. keľĹilet, Szerdahelyi utca

Előterjesztő:'BozsikIstvánPé.ter . ÝaglongazdáI.Irn.ůźsi igażgatő''':l''|.;

alapj6n -' BudapeSt.V''III. keľtilet; .Mägđolna

El.őterj9y11ő. Bozsik knón Pé!9r - vaglongazdóI.Iri;dtźst í4azgdtó ' .

Lakes eľdegenítésével kapcsolatos vételar és elađĺáśi .ajanlat i

ešeti;döhtés
- ,1:. ti,:'

Előterjesztő: Bożsik Isnán Pőter - vaglongazdállrndósi igazgató
6. .takás elidegénítésével kapcśoiátoś.vételár.és eladĺĺśí ajmĺatljőváhaýýása ':.''b.irdapest

VIII.kerĺiluĹvĺgutcalE:].]:,.-'...'..''.1:|li...;.,.,......

7.
iLi

a|apjźn_ Budapest VIII: kerület, Somogyi Bélautoä
Előterjesztő: Bozsik István Péter '

9,
E l ti terj e s z tő : B o z s i k I s tv ón P é t e r' v agyongazdál,Irn dtź s t i ga7 gató
Javaslat a Budapest VIII. keĺület,' S'algőtar!áru utc.Q(Sze.mąfor
szźml a|atti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételĺĺr eś eiäoeśi ajtnlai.jl,'r,iianigíxiŕľu
eseti dĺjntés alapjan
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagłongazddlkodási igazgató

l0.,Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Lokomotív otcull szźtm alatti lakás
elidegenítésével kapcsolatos vételĺĺľ és eladĺĺsi ajanLat jóvĺáhagyasára' eseti' d1intés

Előteľjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagłongazdólknddsi igazgató

'. ':i .' -i:.



11. A Budapest VIII. keriilet, József körut l. szźtm a|aÍtŰ
he|yrajzi számú'lakásra megküld<ĺtt eladási ajźnlathatráľidejének meghosszabbítźsa
Előterjesztő: Bozsik'István Péter - vag1longazdáIladási igaz,gg|g,'. '.i 

',; .'..''. ' ,:!.i 1;:-.,.11., ';

12. Javaslat a Budapest vI[. keľület, Jó'zseJ u. .46 .,szźľał,,älatti ĺires,; önkorlp3$yuąti
fulajđonú, nem lakas cé|jźra szolgáló helyiség bérbeadásaľa éykęze.tt kćt kéro|em
ügyének elbíľlílásá.ľa
Előterj esztő : B ovsik Is;tu.d'n. Pét, er ł ya'gyong.azdál.lgpddst ig'azgató

'.I3''Java^slít ą Brł'{apest 'V|IJ. keĺiilet,.'F].utó u.,2J.. s,EĄ'p,'aJatti',ĺľ-.F' ,,łonkorułĺáńyzati
fulajdonú, nem.lakás.eétj.aľ"ą szg|głáJóůęlyjEéshér'bepđrás4vo.pat}ozasáb,4n.' '

'',.ĘIőterjeg,vtő:..B.azsi|ęIsnĘa:Péter,,'...'.ug..gs1lengavd(I;!iodásiigqzgątó.':.i''':l.']
14.Patz|y Mik]ósné e'gyé.ni.v.'rí1,[a!kqzó1,!.płIő,|;ér,elg.ré .ą..Ęp.4ép.spt.V|tr.I,.ke'$iJ'ot, iDankó u.

..l.36. száĹÍn ,a|a1'ti, qnkoĺnlíny,zati. t,ulajdon'u, .-Íł-€1ĺ.I.lakas..péljĺĺra szolg1iłó hęlyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodĺźsi igazgató

ĺ5. Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Bródy Sándoľ u.27. szám a\atti iiľes, tinkoľmányzati
fulajdonri, nem lakás céIjara szoLgá|ó helyiség.béĺbeadásar.piéľfuzett. hfu.'ggr ké9ę!.ern
ügyének e|bírá|ásaĺaéspáIyźnatkjjrasara : ,,' I

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató
1$. Java.s.lat a Budapest..'Vl{I.'. Ęerii|ęÍ'.','fQzsęf uÍ.c."ę 51.fig 'a'Iattl lakás

cserelakásként tciľténő bérbeaďásźltalakásgazd{lkođásj.felađatot t.e'1jesit{;e kQr,g$en

6?.ą,Ílrt'ű|ęs.keľetébent,árgĺailand.oelőteijó9pÍések
(írás b el i eIő terj e s zté s)

J"

:-) r.
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'1.1 .:_,. r.. .-r,.::..a:



1. Kiiżb.esżemésŁ'k
(ír á s b el i : el őte.tj e s z'tés )

Napirend 1.1' lontja: Javas'lat ,,Téľfig7elő
|<özbeszerzésĺeljáľásbandiintésekmeghozataLára

,::r:. ; .;:
i.'t !';:1. ...1 ,.,,'r. , : 1 :1:, . '.. i:...,..

kameraľendszer kiépítése'' t!ľgyűI
J:: 

, 4 ;

Előterjesztłí': BujuŠz'Fe.ĺenc.=.Klztétii|let-feli;geki'tí.vg,o*ztály.ýéżetőjě,'.,.'.'i :1,.... .j .

:l
Soĺós Gyiĺľry

{ 'ľ'.ľ1 
m:gnyi1j} majd kérdések, hożzászćiźlsok' híĺĺĺilýáb,in, |ezaĺi;a'.'sztĺł,azł*ł.bclesátjä az.

alább i hatarozati javaslatot :

':' ..,, 
]:1 ....: ''.'] .' 

'';:. .,l...'' '' 
: '... 

....j:..:;.ĺ] 
'''..

A Városgazdálkodasi és PéniĹigyi.'Bizottság !a'.,'Tétťlgyelő.kĺľiĺdrařendšzor.kiépítéŚe:z táľgyri
kozbeszerzési eljárrísban úgy dönt, hogy a Kbt. 69. $ (4) bekezdés szeľínti igazo.ĺások
benyrijtásáľa a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és:Szo'.1g'a1ĺatĺ zrt.
(1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) és az M.B.V. Szolgá|tatő Kft. (ľtr.CI3lBrĺdaÉéśü..Geľgely utca
35.lG) ajźn|attevĺĺket hívja fel.

,.:..
Felelős: po.lgár.ńesteř. .

Hataľidő: 2017 . szepternber. l 1.

I , r.. .,.::1...

Sotós Gyiĺľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatĺal aBizottság.az a!éhbi!1p!źrozatotelfogadta: , , ,.. - -,,
753120|7, (Ix.11.) sz. Váľosgaąd.ál[ĺodásĺ és Pé4zůĺryj'Bizptts Ąg'hątározatl. 

(13.iňn;d nem,0 tartĺzĺiłtaäi's"ä"uiií"l:1i; ' l.. lł ]'. . r 
'

A Váľosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság a ,,TétťtgyelŐ kameraľ'eĺdszér kiépípesi; ĺĺľgyi
!<özb22zgrzési eljłíráqban úgy dönt, hogy a KtĹ 69. $ (a).békěztĺés izéľińti ĺg,azolasot
benytljtás'an a Multi AlarÍľl Biz,tonságtechnikai Fejlesz'tő, Kereskeđelmi és szo|gá|tbtő ztt.
(1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) és az M.B.V. Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Ge'1.'ggl5i qJpa
35./G).aján1'atteľ1í.kEtryĺąftll...il'.ll'.'i"1i.'..1.;:.:,.,,':'''j

Felelős: polgiĺľmester i. . ' '', 
) l:': .'

.;.'.'-.,i..,..i.':.'..i,'1:"i':''i,Jj.'1',.):,:

Jak-abfy Tamás
A2.2. napirenđi pontot kéri külön tugydlll.

,ł\



Nápiľend 2.1. pontja: Javaslat a ,,Sophos tűzfal licenc meghosszabbíł{ĺś::t t'áł'5!ű,
kőzbeszerzési éľtékhátá.rt el nem érő beszeľzési eljá.rás eredményének.mpgáüąpĺ'tĺĺsĺĺra :'

Előterjesztő: dr. Balla Katalin - Jeglzői Kabinet vezetője

^, 
:'..':'' : .'. li. '' ] .: 'i''.l:.':'. .. . .'. ']. '':lJił... .::i. ;l': ..'..'. 

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

SoósGyiirgy .- ': :' .']. ';.]' :':.'l..:,': ,:;.'.'',: '.'.' ..

A. vitat mcgnyitją majd kérdések,.hpzzászólasok. hianyáľbaq .Iezätja. Sz.avązÁs'łą!ĺBesźú'ja.ąą
alábbi hatźr ozati javaslatot :

A.Vąro.sg'ązdáłkgdás.i"és.ténz"Ĺigyi.B:zo'.-t{sáeť1gydQnt,hogy
i

1. a,,Sophos tiĺzfal licenc rneghosszabbítás" táĺgytl,kazbeszerzési éľtékhatárt el nęm érő
;'.''.. '''.,.besz€r.zesi1ełjĺáľást,érĺény'esnek-.és'eľedmény.,ę$n€knyilviĺní{i.a.: 

.: ...: .l + l ',-:- .:lĺ':. .. ;l

..l]:1rl]:.r'].]';..'.;'':..'':''|'

Fp-[ďőq: jegyző l. .: ' ::: :'. , '. l;'. ..'1.

t ' 
': _ ' 1 I ::'

2. a beszeľzési eljďásban érvényes és legalacsonyabb <isszegű ajĺáńlatot az R+R Periféria
Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. |2. épnleÍ; adószáml .l222Iła2-!=4?.;
cégiegyzékszám:01 09 566583) tett, ezért az R+R Periféria Kftl g:ny.eľtęsaj'ĺínlattevő. .

iźln|ati źtra.'

Felelős: jegyző
Hai#idő'i 20117. szeptember 29.

" : llt :': :':1 : t

: ,..... . : r ..

SĺiósGyiiľry' 
. :''...,:' ''. :|):, .': ' ..'. . ' ..'; ' ,i '' :- '-l'j'ii;.' l'i:';: .' ''. ..'.'' i. .. ' i;

Megallápĺtjä hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal a Biłottsiď1i at.a?aaai.hlatźtozatot
elfogadta: 

i

,ĺ5:4ĺ2o71;(IX.11.) sz. Yárosgazdátkodási.és Pénz-iiryiBĺzotts,frE.tratĺrĺźiiťa l ,i,. i-.... . 'i ;

(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

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

'= ,' .

1. a,'Sophos tíizfal licenc rneghosszabbítás'' tugytl,közbeszerzési értékhatáľt el nem érő
beszetzési ełjaľ'áśt érvényesnek,ps eredrnénvesnek nvitv'ánítja. , ', : .:.: '; 

:i ji,i], ] ,'

Felelős: jegyző
" ÍIatźridő:2017. szeptember 11.

t ,' .,.j,,

a beszeľzési eljĺĺrĺásban érvén,yes:és legalacsonyabb ĺĺśqzegii ajaptatot az R+R Peľifrria 
"

'i,.::.-L:,,. i,,)|

Bruttó ajanlati ár cisszesen (nettó Ft + Áfa) 1.802.130,- Ft

i,r'ir:

Kfr. (székhely: 1106 ;t" .Fehér úÍ ĺ0..''12.'.



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

Nąpirend 2,2, .p9nfia1.{.eľąs-lat a.,,I(łiztem e!és.;hpz:kapcsolrflQ őan ?ąęIhunyŕ'..h- ą.mvąinak
teńętpsi.,.h"]ľ,:',ę, ,tö{Rő-.eihplyezopp;1l tĺiffi. .xt,bi",ą"mésĹ éľĺ,é'i i,tiĺĺ|a',ńé-...c,1'ą
beszerzésĺ eljárás eredm,ényének megátlapítására ''::
Előterjesztő: dr. Kóródi Eva - Hatósági UglosztóIy vezetője

Soós Gyöľgy 
:. :

A vítát megnyitją megadja a szót Jakabff Tamás képviselőnek. . ,, '.:..l' :' ; i i

Jaka'bff Tamás 
.')| j' l

+.7't".'keĺi' eĺrgę..djgk 1eg;.'ho.gy 4.e.p.li,|e$,9gy.pÍ ngm.é.rtęs{t.fęję,?éę'nt! .az'.'1y!4'n,t., hpgy u

l(ĺłzteľ?tésbę4 részęsiitő ethtłny1ak ham.vait 'nęm.egy teme.t$-ben fogi{áĺ(.ę.'lhply'p^i'11ĺgaá".gy
józgefuiírosi egyhazközség'torületén, a Kő1'is.utcában..SzereÍng. téľui, lrogy ezt'.rłiég.'egyszeľgondoljákmeg. .:.'': i i :'::'

SoósGytirry 
''':'- :: |' ::,

{eeĘ{9zi'Jakabfu Tamás képviselőt, kívan-e elnapolásľająv,.95'l4tot te44i';;A ý.ál'asz:,Ĺrem. A
vita zaj|ik. Egyéb kéľdés, hozzászőIás nincs, a vitźt |ez1ĺ1á. Szävazásra bo,csitila.,az.alábbi
hat.ározatíjäv,ąslaJoti . )

A Váľoqgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottsĺg a ,,Kciztemetéshez kapcšobdó * u,.elhunyt
h'ąmvainak temetési !ęlyľe töľtéňő elhe,lýzése,' tź,ĺgyĹl, közbeszerzesi éľté',khą'!áĺ.e.l.nem éiő
beszeľzési eljaľasban úgy dönt, hogy

Felelős:jegyző : .''
Hataĺidő: 20t7, szeptember 1l.

3. aÍlatźrozatŁ. pontjaalapj:án felkéľi a je gyzót az ađásvéte|i szerzőďés aláírásÍra.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2017. szeptember 29.

,,i , !

I. abeszerzési eljánís eredményes.

Felel'ős : polgáľmester
Hatánđő: 2aŰ . szepternbeľ l 1.

2. a tegiobb aÍ-érték arány ęlv szerinti bíĺéiat alapjan a legiobb érvényes ajanlatot a
.Buđapest Külső-Jóżsefuarosi Ref:oľmáfus EgýIiázkőzseg.(l,0-89i.ľrĺaäpeśt,.roĺĺs'u:.13.). :

ajrínlattevő teil1e, ezért ő,ąz eljĺáľłís',ĺrY;eľtglsg', 'Aa elf.9gado.Ít'.ąjánl'.ati rĺľa .17.ogp,- gt
(tizerhétezerforint).

..:
ľl".l9.''-p9lgáľmesteľ ' i. . '.. . , ':. ::. : .' . . ' i. .'.' '' Ha1ĺíridp;.2.0l7..s-p'-e-p"tęm.bp."ł' .^. *.'** *:;. ' .*=. .'



3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a
v źlJlakozźsi kereÍszýődé s megkötés érp.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7. szeptember 30.

polgármesteľt a. ;nyer,t-e.s ajĄĺ|Iattevovel a

Soós Gytirgy
Megálĺapítją hogy 1 1 igen, 0 nem,.2 tĺĺrtózkodás szavazattal atsízottsĘ az alź,ŕlbihatźnozatat
elfogadta: 

, , i.
755lf0i,l:7, (IX.11;) sz. Váľosgazd,á./lkodársĺ és Pérzĺigy'i Bĺzotts;átg.hĺtározata

(11 igen' 0 nem,2 ŕ.artőzkodáis szavazattal)

1. abeszeruési eljarás eľedményes.

Felelős : polgrĺľmesteľ
Hatáľidő: 20t7. szeptembeľ 1 1.

A..Yarilsgazđálkodási és PénzĹigyi :Bízbttság.]a .,,K,özt€ńďéśhez 
kapcsolódtian. az7elhuhfi

harĺvaiiĺĺik temetési helyre töľtéhő'elhélyezése'' táÍ.wí,, każbeszetzési éľtěkhaüłrt el.nem éfő
beszerzési eljĺáľásban úgy dĺĺnt, hogy i .:.; :...;.. -1'-.',..'.'' .: .., ,'; :' . , '|:'': ',:' .: '' ' 

']

2. a legiobb ar-ęrték ar.fuy elv szerinti bítá|at alapjarta legjobb.,é,venyes.a3.ĺĺl*ĺu a
tsuđapeśt,Ktĺlső.Józsen'a.tĺši.nefonnátuŚĐgýaáifröises.(1đs9 guaup"śą ľeďa' ü..ĺ3i).
.ajdnľa|ttevő teťtě, ezétt. ő..,az. elÍ.źräs.ĺyeľtese: Aż etr'Í.o*gádott'..áJáĺ|áIl ,eĺĺ; a. 17.000;.. p1,

(tizenhétezeľforint).

Felelős: polgáľmester
. Határidő: 20tv.sżéiĺteińbier l]1: :'

l:l..-..,'':-:..:.i..Jji',')

3. a hatáltozat 2. pontja alapján felkéri a
v'źllalkozásí ker etszeruodés megkcitésére.

.. :.1 ,._ ,, ',,.. '-:a|j::i :J.1,i.1 i_l: i':

, ) ,Felelős: polgĺármeśteŕ];'' ' ., 
,'.]

Hataľidő: 2nŰ. szepembeĺ 30.

polgáľmesteľt a nyertes aj'áĺĺlättevőüell' a

3. Gazdátkodásĺ tiryosztáIy
ElőteĘesztő: dr. Hencz Adrienn - iiglosztályvezető
(írás.bel i előÍ erj e s ztés)

soośieyorry' . .,:: .'l. i'.;.j'... '. jj 'i.l.1 
j1 '..'.,.:.. 

',;,::''.,..'' '';...,ii .''...''. 'i'.'.,'

}ile'6ftéłdeziaBizottságtagiait,,v'anć javaslafu k'{iiilöntĺárgyiúásra,

Jakabfy Tamás
A 3.1. és 3.4. napirendi'pontokatkéri külön targya|ĺll.

l,: : rll I



Soĺí'sGytiľgy '

A blokkban maÍadt:32. és 3:3. napiľenđi pontok együttes vitáját.megnyitja,
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatérozati javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Javaslat kiizteřüIet-használati kéľelmek'elbíľálásáľa

A napirenď 3. 1. po4tj át kü|iin tár$yalásľa .'kikéľték.

'.'
Napĺľend 3.2. pontja: JaÝaslat a Rental AssisŁance Kft. gépjáľm.iÍ-é|hĄezési
kiiteleżettség ,sajá't tulajdonr'l j päľIĺolĺó'ban .tiiľténő teljcsítéséĺe voiiatlŁozĺí kéľetriiéńek
el,bíľá.láśáľa.

A Vĺíľosgazdátkodĺási és Pénziigyi Bizottság úgy dont,,:hogY Ítozzájźľru| _ a Jőzsefuráľos
területén az építtetők gépjáľmű-elhe|yezési kötelezettségétőI szóló |5120|1. (m.l8.)
ĺĺnkoľmányzati rendelet 7. s Q) bekezdése alapjrín _ ahlhoz, hogy a Rental;AsŚistĺąnce'Kft.
Budapest VIII. keľület, Népszínhaz u. |9, felem. 1. szĺĺm (hrsz.: 3;:48jl.8/ol.N6).aĺatti'lakás
megosztásához kapcsolódó gépjánľrű-elhelyezési kötelezettségét a Budapest VIII. kerület, Víg
u. 11=13. szźlm a|attitźtrsashźnteremgarénsában lévő saját fulajdonú paľkolóban teljesíthesse.:-
Felelős:polgáiĺnester ].' 

'

Hatĺíľidő: 20|7. szeptember 1 1.

Napĺľend 3.3. pontja: Javaslat
s aj át tulaj donú parko|ó b an tiiľténő telj esítéséľe

gépjáľmĺi,.e|helyeżésĺ kłitelezettségének
vonatkozó kérelem elbírálásáľa

Ai Vaľosgazdálkoŕlfui ésłPénztlgyi tsiżottśáÉ úgyldöĺt, lho|gy'hozzźljatil . '. a Józsefuĺĺios
teriiletén az építtetilk gépjáľmíi-elhelyezési ktjtelezettségéről ,.szőlló .I5'l20!\. 

(III.18.)
önkormĺĺnyzatirendelet7.$ĺ21bekezdésealapjĺĺn_ahhoz.hogyĺEaBudapest
1-;;;.nrl.lrlcT.rrrlS7lĺllla,,,J).,,-rnrsz.IÉ..*'|Ąt-ń.

megos.ztásiĺhozkápcsolódó.géBjlíĺmťí-ęiWetyeżésikótelezettsegeta@ét,Víg
u. 1l-13. szétmalaltitźrsashźntercmgatźasában lévő saját tulajdonúpaľkolóban teljesíthesse.

Felelős: polgríľmester .- i:

Hatándő:. 2017 . szeptember 1 1.

Napĺľend 3.4. pontja: Javaslat a Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt,..ve|
kap csolatos dtintések meghozata|ára

i ., ;

Á napiľend 3.4. pontját kütiin táľryalásľa kikéľték

SoĺísGyiir,gy
Megállapítja" hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodĺís szavazaÍta|.a Biżottság az a|ábbi
hatźltozatokatelfogadta:

i.l:ii':':,lili]:'.l'.::: 
. : '',|,,::t]li::]ilJ.],l.'.i'li''lĺj'.lłi]'-,:i:;;.'']ii.l'i}':;ii]



Napirend 3.2. pontja: Javaslat a Rental Assistance Kft. gépjáľmű-elhel-'yezési
kö{e[e' 7eftség saját tulajdonú paľkolĺíban tłiľÍénő . teljesítésére vonatkozĺó. kółę!'néłęk
elbírálásáľa

756t2017. (Ix.11.) sz..Viiroqgazdálkodási és Pénzĺigy,i Bizottsĺĺg határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)
('ľematilĺai blokkbqn tĺjrtént a,szauazás.): '.|' 

, 

''

A Varosgazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul _ a Józsefuáľos
teľti]etén t .épitt'ęÍók gépjáľnrÍi-elhe|y'9zés! ..k<itelezettsPgéĺől.. szs,tý.. .L?l}afi. Gu..1.u',
ĺinkoqpiĺnyzaÍi r,ę''1ĺf,l9let..7. $..(p.)lb.ekezdése ..ą|apjźm,.-.ab$o z-* hogy.ą,$ęptpt.Asslstan9ę:.Kft.
Budapest VIII. keľÍilet, Népszínhźz u. 79. felem. |. szim (ľľsz.: 3;48|8/0/N6) alatti'lakás,
megosztásához kapcsolódó gépjáľmu-e|helyezési kĺitelezettségét a Budapest VIII. keľület, Víg
u. 11-13. szttmalatti tĺíľsashźnteremgarénsźtbanlévő sajáttulajdonú.paľkoló-ban teljesíthesse.

il""i?lĺLi!',1ffi"jł;Lmuolt.

Napirend 3.3. pontja: Javaslat gépjármíĺ-elhe|yezési kiitelezettségének
vonatkozĺí kéľelem elbír.áÄísáras aját tulaj d onú parkolóban tii ľténő telj.esítéséľe

757t2017.(Ix.11.) sz. Váľosgazaei,luoaesi és Pénzĺiryi Bizotts á/határozatz
(13 ĺgen, 0 neľr, 0 tartőzkg;dás szavazattat)

: ''' . ] (TeĺnqÍi:kgi'bloklrbaa tż'rÍent, a'.szavązás),, . ,. . '' ] '. . i

. ''r.'. :'.] ':'..:i :,. '' '''. |''' ..... ĺ ..j'. 
.A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzajaÍnl _ a Józsefuiĺľos

terlile'tęa é4 építtę'Í-ő'k' g1ĺpjráľĺľĺ-e1he!,y9zfqi kĺit,ęlęzęttségéĺ.ől.. 151?01,1. (ilI.,18.)
önkqÍpanyzati rendelęt. 7.. $ (2) :beke.zc!ęsę+ląljĺán * ąĘ'[ľo'z;lho$l a.Bud.ąpęq!
V[I' keĺĺileJ,. Népszínhaz u. ,alatti. lakes
mcggsztĄához.ka.po5olódó gépjánnú:e1he|ypzés.i kQ{ęleze.ttségét a Budąpęst 'Vĺ{I. kerillet, V-.íg
u. 11-1.3. .9z-941a|attitarsashĺĺz teľemgarázsźha4 lévć sajĺ tulajdo'' ',nu parkolóbarł teljesíthesse..

'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7. szeptembeľ 1 l.

,. :. . r. '):. 
1

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat kiizteľůĺlet.használati kérelmek elbíľálásáľa
.

Soós Gyłiľry
A vitát megnyitją megądja a szőt Jakabff Tamĺás képviselőnek.

ľ[äľ*xffivuslut III. és tV. pontjaihoz lenńe jaVaslata, m'indkettő a Kliníkák irĺ"t.o
megfllóval kapcsolatos. Egyľészt tudvalevő, hogy ezek jó kerületi helyek, melyelĺľe mindig
akad kereslet., Máśĺészt tudomása.szerint gtt mrír teľvezés ą|att. ált egy átépí't,e1, azi szeyetné
megkéľdezni, hogy az mikorľa vőrbatő. lłzaz meľľrý időre éľdeńeś-a tpłeľtilet;hasznźl'ati
hoz-zájaralast megadni? Másik gondolata az, hogy mindkét helyet jobb lenne paýuat tĺt1łn
hasznosítani. MódosÍtrí javaslatatehá! hog.1ł a jelenlegi.kérelnezők októbeľ 3ĺ-ig kapjfü meg
a közterĹilet-hasznźtlati engeđélyt, és szeptembeľben, október közepéig bonyolítsanak le egy

12 ',r,,-ii.i'rt



pá|yźlzatot. Szeľinte:eĺľrél többet is ér ez a köZteľĺilet-fogĺalás, vagyis"lesz olyĺrn szěreplő,iaki
tcibbet ad érte' remélhetőleg.

SoĺísGyiirgy i li.'.. i'i ,: '..
A módosító javaslatról kiilĺ'n szavazźlst fog elrendelni. A kérdésre pedig az e|őtĄesztő
válaszol.

Dľ. Henca Adľienn ]

A metľó felujítĺís éri'ntł a teríiĺetp.tĺ,E héten,.siżĘľdán;!esz.résznrüńkateriilęt.átadás; F{ivatálĺlsĺrn
még nem tudják, hogy pontosan mikor fognak elkezđődni a munkálatok.

;;!ł.+1].-,..''.;'.',.':',''..i::1::.:';';'.':;:i;:

Soós Gyiirry
Ennek fenyében érdekes lenne.Pályazataltkiími. Megadja aszőtJaka'bs,Taľľrásképvłselőnek

Jakabfy Tamás
Ennek fényében az l évre.ĺnegadás is viszony,lagéľdekes. ' i :' '' .i

Soós Gytiľgy
Az bármikor visszavonható. Megkéĺdezi Jakabfu Tamás képviselőt, fenłĺtafija.e módošÍtó
javas|atźÍt. Igen, tehát a vita tezáĺźĹsáú,kĺivetően szavazásra bocsátj,alJ'akabs'.Tamĺx.. módosító'
javaslatát, mely szerint a hataľozati1uĺ'as|at III. és IV. pontjái ósetében,.a Kliniklák]Metró
megállót éľintő k(izterĹĺletÍe 20|7. október 31-ig adjon a Bizottság kónerutet-hasznźiati
hozzájźtru|ást, tovźlbbá döntsön pályazat szeptembeľben, október közepéig töľténő
lebonyolításátrő| az érintett teľtiletekre vonatkozóan. . '. .

Megállapítja": .h,ĺ'gy 
1

indítvaný elutasította.
igen; '1ĺ .nem; ,.1,- .t.aľtóikodás szavazĺżtt'al' a' Bizióttš{g . ą p$d65f1s :

758ĺ2017. (Ix.11.) ,^u:::|.Bľdát[ođási éĺ:|ćnzĺigyi Bizottság:WätáÉaz.łta
.( 1 ; Í geiii r 1,ĺ1 1ffi : :1 1*652lro d á s szav azattal)

A Yarcsgazdźikodasi és Pénzilgy'i..Bízottság tĺg'y.dönt, hogy nęľn fiĺgdđjłĺ;éhJakabff Tamĺs
módosító 

'ińdítvĺĺhy.ĺí!.met17.sze.ľint ahätfuozatľjavtĺslat IIL É; m+o:ńjE6*bę'ą."Í<ĺĺĺĺĺ<.ĺt
Metró ľiegát'lót érintő kłizteľtiteff.e.,fal:l: ;ok.tóbeľ 3t-ig áajoň koĺęriilíhasználati
hozzajaru|ást'...továbbá.. döntsön páýazat. ,ś..zeptemberben, .iábbe*.' .ktizépéig , .tt'ŕténő

lebonyolítas ánóI éz éľinÍett teĺĺiletekre vonatkozóan

Soós Gyöľgy
Szaý'úsrä bocsátja az a|ábbi,:- eľedeti -.hatźrozatl javaslatokat:

A Vaľosgazdálkodrísi és Pénziigyi
.hovzpjwvlast é7 ą|iáĘbiak sze''1i31 !: .

KözteľĹilet- haszná|ő' kér e|mező :

A közteľtilet-haszrálat ideje:
Köztertitrot.haszĺiĺílat eéljä:ĺ ] : .:

Bizottság úgy dönt, hogy néru ad köztertileĹhasznźiati

' i; i , . :'.'.:.. . ,.. :: .. 'j i.ir ', . : 
.i

x'aľagó VÍrág eryénĺ vállalkozĺí
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér I4')
2017 , szeptember 13. - 201 8; augusztus 3 I .

v.:éndĺí$látó..'1e1ast..: -.'.iijĺ ':' i. j'. .. -i. ' '. ' '... '

szám e|íĺtti közteriileten



Köz'teriil et-ha szrlttlat nagy,s'ága:

Felelős : polgármester
Haüáridő: 2017 . szeptember 11.

' ,19{n'

A Váľosgazdĺĺ]kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köffer'ůilot..hasznŕłIaÍi.
hazzajul|as1ąd."'egy;összęgbpn.tĺlr.ÍśnőÍęľęsdíjfizetéssel -,azaIa.bbíúszeľinE il.łii '..''.i;.l.,,

...!,;_tJ . ja,,,, .

Közterület -hasznőiő, kéľelmező :

A kĺĺzteľiilet-hasznźiat'idoję:. . :, - .'.

Kö Zteriilet-hasznźiat cé|i a:

Közterület.hasznźiathelye:
KöZteľiilet-haszná|at nagys ága :

Fęlelős: pqlgáľÍąestęľ : ''''..' ''

Hatłáľłdő: 2017. szeptem:ber l l..

:.:l'':i'.''":...il j: :l;:-i.i. '.' :,:;, i.'. i.f]. ií' i'l...'l'.ł....i..;..i': :.. ] l:''l

M.C,,F'. B udapesú.Fővárosi Szervezete
(székhely: l.06.3 Budapes.t, Szív u. 69. fs.zt...l.) : :.

,,'.: ' :', ..2017.,;okt'ibeł2,0łe20.Ĺ7.,novęrl,lber'0-l. ..: '''. - ł

idény jellegtĺ aszta|i :íľusíĹás (halottak napja
alkalmából) ..l;.:.] .::-

. ,Budąpest VtrII. keľĹllet;Népszlnhőąu,7-9, '' :.i-: -.;r
2m"

' 
' 

- t ! 
' '

i::] ] ,. .ĺ, 
'.: '-: 

'l . . 1'' ,,| 
,''.'. 

'. . '..'..,,. 
' 

...

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úsľ.;dĺl'ĺlt' .fuBgy'
t,

: ! i -l.l

1 . ! koztgÚÍil etlhgsznźt]aÍi hoz,záj,áał]ast ad : 'rl n€€,Yędéver.lte .l töľténő tę|j es
alábbiak szerint:

KĺjzterĹilet-hasznĺló''lęér-ęlmez{ !1 1 . . 
; 1.'

,Ą közteriil et-haszná|atideje: 
-l j' il .' l. .

Köatęriitet-łłąsznál at céli a.
K'ö.zÍęĺĺi'let-hasznźLlg!'he[y..-ei,.,' .. .

,.,'.'l

Kö.z'tpľü,1et-...h.'asaryí!at nag5ł5ága:'.'

Feielős : polgár'mesteľ
Hatĺíridő: 2017. szeptembeľ 1 l.

r'li::"; ' ': 'r'irr''!

2. a GriLlcsiľke Kft. vendéglátó.teľav.es pavi'Ĺon'e..1hęlyezésp céljából'ie{nybe ;vett köztęľĺi.lę.Í-

'hasznźůat díjat20|7.július 07 . _2017. szeptember 10. napjara vonatkozó f,tzesse meg.

.:' j:. ':.:' ..:i . .i..1 '' :. 
" 

'. 
t

Felel.ős : DolsárÍnesteľ
lľretĺaa6.iől7. szeptember 1.1.. '' ...



Közeriilet-haszná|ő,kérelmezo: LakatosJózsefegyénivállalkozó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u.43.)' Ak<izterü1et-haszĺiálät'ideje: .., ' ...,;' 't.;::)Q:!J:.szeptembeľ.14'.-.2gi1v.szeptémber.36.:' :l'..

Közterület-használatcé|ja:,, ;.jpaviloh: ' ' l ]]

Közterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Szigony utca 43.
(Ktinikák Metró .bejárattal szer.nben).li6Żteriileten

KözterĹilet-haszná|atĺagysága; 12 m2pavilon

Felelős: polgármester .-..,.'' ., ::..

Hataridő: 20|7. szeptember 1 1.

Soós György : i

M"gáIlapítja hogy 12.igen,; Ql :1161i. I taľtózkodas szavazat1a1.ď.}BizarttśźLg az a|źhbi,
hatźttozatgkatelfogadta:

759t2017. (DĹĺt.) sz.]VáröŚgażdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts átghatáraz|atä: .,. . .

(l2 igen,O nem, l tartózkodás szavaza'ttal) 
:

A Városgazdríl.roaĺ{ és Pénziigyl Bizottság úgy dönt, hogy nen,hd'kĺĺaeitilęt.hai,znźúáti.
hozzźljaĺúástazďábbiakszerin'|: |'' . ';
K<izteľĹiletJhášzÍÍál ő,.ké|ĺe|meilćj:, ilĺľago Vĺrágeg5r.énĺ vá'ltäikozó.

(székhely: 1082'tsrldapest, Horváth Miháty tér I4.)
A ktizteľület-használat ideje: 2017. szôptember tr. _ zĺĺts. augusifus gí: , :

Közteriilet-haszná|atcé|ja: vendéglátó tetasz . .' . :':

KözterĹilet.használat helye: Buđapest VIII.. keľĹileto Hoľváth Mihály tét |4.
szĺĺm előtti köĺęľĹileten

KözteľĹĺlet-haszná|atnagysága:. 9 nŕ
]''':::i..]..'.]l'.:.,''i';''...'1-.l::

Felelős: polgĺĺmresteľ ' .'.i:.i ' ,i:..; 1 . . :' ] .' ,: . ):

Határiđő: f017 . szeptember 1 1.

'Köztěľtilet-használó;kéľelméiől - : 
.] ,..i :lMiC.'ľ.BudapesÚFőváľosi.Szeru.ezete

-{ł<ozte14et-has".-73ą1at'.i'LdeJe:Közteľiilet-hasziźlatc;éIja: iaeny jeltegiĺ asz1aIi áľusítlĺs (halöťtak nápjá J

alkalmából) :'. :

Közteľiilet.hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet, Népszínhazu.7-9.
Közteľiilet-használatnagysága: 2 m,

''. l'"'. É'!-.'"-Felelősľpolgíľmester.

Haüáľidő: 2017. szeptember 1l.

' '' ] . ] :j: lJl ii.l i '] i;]iij- l j;l::].]:;riiii.iiiili:l;;i|;li ; 
:;. 1l.1. 1il]. ]łii'.'l:|iii;j]i:,ii;]:j]ii:Iii'ii:ii;iil;]iijli|:!:;il|



' j ' ' 
" 

,' ' :

761ĺ2017. ([Xiĺ.ĺ.) sz.Y'áryps$ązdá|kgdási és Pénziiryi Bizottság ba-t.Ąrquąíla j '. ;

(12 igen, 0 nem, ! tartőzkgdás szavazattal) 
'|

.i.. .'... .; ii ;': : :., ,t I ,, :.

AVĺíľosgązđálkqdĺisi.ésPe4aĘgyj.Biz.p;t{ság1qg5łd<int,hogy

t .: :

1. kdzteriilet-baszná|ati hozzájárulĺĺst ad - negyedévente tĺiľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Kozteľület -hasznáIő. kéľelmezó :

A közterület-használat idej e:

KöáeriileÍ .-haąanft!a!,oé1j a : l

KözteľĹil et -haszná|at helye :

Kö ztertilet -hasznźtlat,'n4gyságą :.

Felelős: polgáľmester
Hątaĺidő;20'1'1.szeptembęr1]1': . ... :,.: '... . : .'l. '-. , . .'':..''.]..'.'

2. aM|Icsirke Kft. vendéglátó teraszés pavilon elhelyezése céLjábőIigénýe vett kĺjzterĺilet-
hasznáIatdijat2}|7,,júliu-s"07;- 29.'7,pze'pt9ľnb9-1 io.napjarávonatkq.z'Efizeg.ęĺneg:' ' . .

762ĺ2017.(IX.11.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság hatiľonata
(!2,igcn,0 nem, Itartőzkodás szavazattal) : ': :.. : : ,', :,'|'.:'., .

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizott'sźę úgy dĺint, 
.hogy 

kĺĺłeľulet -hasznáIati
hozzájarulást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az,atábbiak szeľint:

K<izterĺi1et-.hxz4á-|ő,kérelnrc'zś: 
i....,j, ; '::..I:.. .. 

'.L-'a.!ĺsý-o#iJpz.'s""e.-fjęry"ę-+łlvii'!|ą!kozĺí

GrillcsirkeKft. 
' :' i :.'

(1085 Budapest, Horánszky utca 13.)
2017. szeptember 11. _ 2018. július 07. 

'
p'ą'vi'lo.n és vę4dÉglátó tęqąsz i . ... --

Buđapest VIII. keľület, szigoĺly vlca 43.
(Klini"kákMetróbejqratmellett)kĺizteľiileten
.|2'm? pavitron + 3..111i"yendég.lźitő ie1asz

A ktĺ.$'-e. $}1e1;,..t;asąq-é'ląt idpji,ę: i
Közteľtilet-haszľrálaücélja: .....

Közteriĺlet -használat helye :

Fělelőĺsi polgffistér.'. -: 
'..

Hataridő: 2,017. szeptember l1.

(székhely: 1083 Budap.est, Szigony u. 43.)
20]J,,.sapptembeĺ{4,'-2pl7.,.;sv..es2'tg'.r.'Í'r..b.p"ľJp..

;, '.'.trlaY-iilon... . ;:,i.:.' '|': ';.-:,j.;.']'.] , ..|,i.'.'..' í,. .1...i ::.-:.

Budapest VIII. keľĺilet, Szigony utca 43.
i . : G<li4ikfü Metró bej aľatta.li szer.nbenJ.-ktĺzteĺlilelen

. |..p,:mł pavilon

l i]l l.i],.]ii];ł'.'il ] lll. ll .ll l. l.ĺ:6



Napiľend 3.4. pontja: Javaslat a
kapcso latos döirtések meghozatď|ára

Soós Gyiiľry

it ,., :j I .,...;.

Ý,Jozsel.'yáľosi Gazdálkodásí Kiizpont Zrt..vel
i. :l- 1 j.r!."

A vitít megnyitja, m1jd kérdések, hozzászólások hianyában LezĄa. Szavgvásraboics.átja'.aŹ
a|éłbbihatźirozatÍjaÝ.aslatot:

AVĺírosgazdálkodasiésPénztigyiBizottságúgyđönt,hogy..i:,:,'':

1. a Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. ingyenes hasznźiatába adjaaz onkoitľanyzat
fuIajdonát'..képezo, Buđapest ]VľII, :kerĹilét, Těleki:'.LźIśżJlő.téi.'v'.,,,Ątri '(Íelyriljzi 

'z.em.3536|/N36 és 35361lN37) a|atti ingatlant a Budapest VIII. keľtilet, Kiss]JózŚef u...19:
szźlm a|atti telephelyének felrijítĺĺsa iđejére, de legkésőbb 20|7. decembeľ 3|. ĺapjáig.

I :. I r-:

Felelős:polgiíľ.mesteŕ...,.':.j.]j]..
Hataridő: 2017. szeptember 11. : ., ,, '..

2. felkéri a polgĺírmestert a hatźttozat l.. porltja szerintí.haszÍtĺlati.ĺnegált.apodáś .äIäitxa.lla:,

Felelős: polg'aľmester :

Hatarłdő|zl|7.,sizepteŕrlbeľ 28. :

. .' ;., .i í.|,'l;11 :,

Soós Gyöřry
Megá,tl4ítją h9Bľ l 3 

. igéll; 0 nijĘ,. 0 táľtózkod ás. szavazattżt| a Bizottság az a|źtbbli hatźtozatot
el'fösźĺďta:;:.r:;''l,,..']'..-j.1't.

7 $ n017 . (Ix.l L) sz. V-áľosg1z!i|ľoa{si. és Pénzü.ryĺ Bizotts ág határozata
(l3iigéiĺ'0.ňeni,0.tartőzkodáśsżavá'zattĐĐ...].'

A Vrírosgazdálkodĺási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy ., ' : ': .' ' ' 1 l

1. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt:.ingyenes haszriílatźlba aćłia:az.onkormrĺnvzat
rulajdg'aát .\é'ľ=ő:^.?.19ąľ:ľ |ni. krulet,. ňleki l]'íszló tď z. s'aĺa oeĘrayt.sĺÁm:
3536łĺN35:'6'.''353.61,ĺN3;v1:u1a6ľ i'rrgatlaĺlt a.Butlápeśt''.V,III.. keľtilet,ilGss:Józsěs.ui 19.
szilm a|atti telephelyének felúj íĹása idej éle;. đe' tepkéső.bb '201.7;: děce.llrbeľ 3iľ ĺią;ĺig. . '

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnđő:fUl7. szeptembeľ 11. -

2. felkéna polgármesteľt'a hatźrozat 1. pontję szeľinti hasznátati megáIlapodłís a|áíľásara.

Felełős: polg.á1mes15n l:.: ''. ': i . ,.,.':' :. .' .:: : -:

Hatĺĺridő: 20t7. szeptember 28.



4. J őzseÍv árosi Gazdátkodási Kőzpont Zrt.
(írős b eli előterj e szté s)

:t.. : 
.

SoósGytirgy ;'. ' .';, i '.''''
Megkérdezi a Bizottság tagsait, van-e javaslafuk ktilön tźrgya\źsra

Jakabff. Tamás ' 
:'

Kéri kiilĺ'n tárgya|ru a 4.4., 4.6., 4.9.,4.10. és 4.13. napiľendi pontokat.' Ktilön;szau.azźstkér
továbbá a 4.2., 4.3.,4.5., 4.7., 4.8. és 4.|6. napiľendi pontok tekintetében, lehét egy blokkban
szavazni,mivel ezek'hezhozzÁsző|ni,qemszeretne.

So.ós.G.yöpgy1.i',..:.',,..'.',;':,,,'.'/,..'',.'..,
A błskkban maľ'adt napirendi.'pontpk egyĹittes vitáját megnyitja,,|eząqą, Szay'ézźts,'p bogsá$a
az.aLábbihatárazatí'javaslatokati.]'',..:'.i:.':'';i

Napĺrend 4.1. pontja: Javaslat szélłhelyha-szná|athoz szĺĺkséges tulajdonosĺ hozzájáľulás
mcgadására az Uj Telekĺ téľi Pĺac Á/3-as ůfuzlethelyĺsége vonatkozásában. ' 

. ' .

Előterjesztő: MachJózsef - Uj Teleki tért Piac és Termelői Piacokvęzętője.

A Váro'$gązdálkodási^és1|épaĹig.ai.Bizo!łságtĺgy đönt, hogy '::. . - , ':|. ::.,'

1.) megadja a Budapest vI[. kerĹilet, 35|23l|1 hľsz. alatt kialakított, te.rľ1ész9.tbe"$ .q'Űj
Teleki téri Piacon ta|á|ható, N3 je|zésii, 20,m2 alapteriiletű;; örłko, r.-.;rpríń'.1ł'ďi:fu'.ąj.d"u.ł'b.,ą".
lévő, nem takás céljáľa szolgáló helyiség székhelyként tcjrténő hasznźl|atho" śuuk.ég".
ĺrlajdonosihozzájarulást bérlő Jáľomi János Attilláné egyéni vźiila|koző (székhely: 1đ86
Budapest, Teleki téri Piac I 3512311|; nyilvĺántartási szĺím: t12790|O;' adisz4m;

;.6468v7I7-2:42, a .Ío'vábbiakb.an: Bérlő) r(szére,.'é bĘr|eti ; svet.?őđés pęgs7-Ĺinésének
időtaľtamáig azzal, hogy a béľleti jogviszony megszíĺnése esetén.'jiáŕomi JĺánoJ egĺĺne
egyéni vźi|a|koző haladéktďanul intézkedik a székhely törléséről.

2.)

'' . ...' I '.' ,,, 1

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási. Kdzpant Ztt.
piacvezetője

Határidő: 2017. szeptember 11. ' -, :

Felelős : polgĺĺrmester
Hatlĺľidő: 2017. szeptember 1 1.

ii:. 1i... j: .':. r..:"'1., , . ,::r I :..:' ll .' il;i,,1
Uj Tetęki téri.iPl'iac és Termelői Piacok

r. .,ji::, ..., ." .,

A napiľend' 4.2. pontját.kĺilőn szavazásľa kikélték



Napiľend 4.3. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jĺóváhagyása -Budapest VIil. keľĺilet, Hoľváth Mihály té"e
Előterjesżtőť:Baacik,IstvánłPéter:- vagyongazdĺźtkodósi igazgató .'' ..,,..' 

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

...'i;l.: ..''..- :.]ĺ: ::.:.,-:' 1;. ''', 
., .' ,: . ' :1,| ...." 

'':. 
i '..1.i.:-.. .: ii,' ,' .'...,

A napirend 4.3. pontját ttilin sz1vazásrakikértek.. .'. . 
.. 

. ' .]

Napirend 4.4. pontjai.A Budapest VilII.' kerĺilb! .L,okońotív,utcalJ szám
alatti lakás elidegenĺ.tésére vonatk oző bat'ározat javitása
Előterjesztő: Bozsík Istvón Péter - vaglongazddlkbdási igazgató ] ''

'; ,J' .',li'''. ::l .':. ' ] .. '.l '..:*, u. , l"....: j '. ' ''.i: .. : 
'...'. 

':''.'ĺ -' ,

.,.l ..1] .ĺ ',..., .l] .'Ą:1iąpiľend.4í;poffijátt<ĺi.ltin'táľgyalásľałkĺkér.Úók.;.']'- ]',.... .;'-. li...

Napirend 4.5. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladásĺ ajánlat

i1f,áharyásaesetĹđtintés'a|apjEn.:Budap-estVrIn.;kerůil.et,sżbŕdah€|y'iutcf
7-''r'
Előrcrjesz'tő: Bbzsik Isnán Péter - vaglongazdátkodási igazgató

A 
. 
na pir.eq d. 4. 5. p 

9 ntj á t kĺit.o.n szaua7ásy akikćľtćlĹ

Napi,rend 4.6. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
i2;vjnąwey1Bula,Pes! Ę|l' keľłi!gt"'víg.:g'ŕfą.;!lJl'. . .. ,.i ' .,.. . ] . .''' .,.i
El,őtsrjes7tő:,Bozsik tr;tvgľP.(te4' 1vagyongazdól'ftodósi,igavgąt.ó

alásľą 'lrĺlĺcľtot"

Napĺľend 4.7. pontja: Lakás elĺde.,gonitéqévęl. Ę?Bps.o,,latos vételĺĺľ 'é,!'.etéd{si'Đa'nJat'jóváhag.ĺ..ásaesetidiintésalap-ián_Budapest\.Iil.kerĺiIet.}Iasdolnautca-
O-Előterj,es'7t{; Bonit Is'tvón P,éter 7 va$)lQn$az;f,áJk,odási iggzgaÍó. .]'. .' . I . 

:

' : .'','.]' : j: :11:1..;';'1' .;, ..:.ł:' ,....]i. .i.',,' .',.
A na p ĺľen d 4.7 . p o ntj á t kĺilłi n szał,.azá;r a kĺkć'rÍél i

-'. a:,. I ..:. ..,'i :.., ,.

Napiľend 4;8. pontja: Lakás elÍdegenítésével kapcsolatos ľ.é!9!áľ 
. Bs ."sladásĺ ą[r{p!ątĺ

śomogv'r Bela utca(}
i i. . lj_.' :.

: Bozsik István Péter 1vapQĺ!$azĄźlkadási igazgató'. '

',..t, ;.'., ,-,.. ' i.. . :, , )

A n ap i ľend'4; 8' .p o ptj á{ kiilii n sza\, ązĄsra kittľteľ.



Napiľend 4.10. pontja: Javaslaŕ.a,Budapest..WII. keriilet, Lokom.OÚív]utca
sżám alatti lalĺás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajántat jĺíváhagyásáľa
esetidłĺntésalapján...' -. - .'.' i ,:'.. ',., .- i .,.:,;'. ].:Ji'']
Előterjesztő: Bozsik Istváll Péteľ - vagyongazdálkodási igazgató

A napirend:4.10..pontját lĺülön táľgyą'l.a.s'ľa lkikéftélĺ. ĺ .
'',,1

Napiľe4!;!!!. pontja: A Budapest YIil. kerület, József ktirĺt(ID s,zím
alami,Dheły'rąizis:zámri..lakásľamegkiildiitteladási.ajánlathatáľidejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdótkoůźsi igazgató

:..'.. : .. . ,.
.A V',.á.oggaa9jilkpśĄi és;Pénziigyi g. ..lzgt!łĺg.ĺgy dönt, hogy a1p;u..dapesÍ Vĺill.ikpľĺileÍ, József.
nUlq!GD..o.,o,...,Ih.}Z.-u.-|-'ir:ari}tiÚiElÚtul.t\J\I3\Lrri=-KcZLr
eladási ajánlat aján|ati kötĺittségĺśÍ ąhatfuozétxól'.szóló éľtesítés kézhezvéteLétĺśi:.száąĺtptt'30
nappal meghosszabbítj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kiizp ont|Zrt..vagyongazdä|kođási igazgatója
Hatĺĺridő.: 2017. szeptembeľ 1 1.

r r:i'

Napĺľend 4.12. ponŕja: Javasl.at',łľ.Biidaiie.qt.YIIł: keľĺĺle6Üóżbef u:"146:isżzľm äĺettÍ.ĺlľes,
,iinkoľm ányzati tulajdonr'i, nein:läká:ś.céIjáŕá sżolliáló :heiyĺség ,biiľBbáaĺsáŕeloľkez"*tt'tcí .
kérelem Íĺgyének etbíľálásáľ a
Előterjesztő: BozsikIsN.án P.éteř -,iagýongazd:őIkbďasiĺligazfma'':,.:- ! : |: ...

.5vaiosgazđáĺkođĺásíésPénzügyiBtzottsźĘúgydönt,hogy ii'. ':,:i j 
',..].,iť.

.ĺ,; ...l)':, l-l;.],.l'::'..' 
' 

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

.''.ilĺll ''l

1.) nem járul hozzd a taryyi helyiség Ęérbeadásához t. Á. adĺíszáľnos magánszeméIy..
részére kłiziisségĺ művészetĺ a|kotĺó . tevékenység, keŕámia.. 0ś gyalĺiĺ iĺolgozĺ
mĺĺhely, valamint design labor és gombateľmesztő telep tevélĺenýsĘelĺ cé|jara a
felajránlott 25.000;l Ft/hó + AFÁ.bérleti.dfion : . i.' ::l

Felelős: Józsefuarosi Gazdĺílkodási KĺlzponlZt:t.vagyongazdálkgdĺás\igazgatója 
-

IłätźíTiłĺ6:zaIv,.szeptembeĺ'ĺl.'. .

z.) nem jdrul houú a tngyi helyiség bérbeadásához Pu.ka F',duárd egyéni vá.lläI bż6:.
(nyr]rvŕffiartÁsi szźlm:20286i006; székľrely: ĺ08ż Budapest, Baľoss u.,8ľiż: 20.;:46uuu* i

60315908) tészére |ĺĺvé, tea feldolgozásr1 és kiskęľeskedés (szeszesital árusítása

''. nétkĺil) céIjára afelajłĺiiloťt 55:00'0,:1ľ16.5,,+,ÄľA bérłetiüíjoll '. , i ]]ł .]1'

'l. a ' :,

Felelő s : Józsefu rĺro si Gazdlĺlkodrási Kĺizp ont Zrt. v agy ongazlál kodási igazgatőj a
H'ätáÍiďő.::2017.szěptehiber11. :.]. ., , 11 :':.'. ,' ]:..'..' - .Ť .'i, .:..i. l.,. : "....:''.:...]'

3.) hoz'záfińrlul a fenti helyiség bérbeadásához Prika ..Edüáľd egy.éni .vállälkożtĎi :

''.. ] . '. (nyilvĺĺntartasi szźry.:202860p6l;:széktréĺy: 1082B.rldapéat,'Baľośs ĺ..dľz..2o'j'äiĺósżäń:.''
i.l;.'il|']*;-.'.',603t5908) részére hatáťozĺltlan időľe, 30 nap'os fellnonđási idő kikötéséÝď'ltávě,;.165 '

feldolgozásra és.'tłłskeŕeskbfléŚ] (sżeśzesltal äŕil.bításä ĺiéIkiĺ.l)iitěvékenységek cé|1źra,

20



|ĺ6,433'- F',t/tró.nap + ÁFA ,o-ér'leti díj + közüzemi'és külöľrśzo'lgáltatási.t1íj'ak össze$éii,.a 
.

3 havi bruttó béĺleti díjnak megfĺilelo óvadék'megfizet.esének,'välárniIlt|az 
"gyđlaaĺ,ĺkĺltelezettségvállalási .. nyilatkcizat köżjěgyżói .::.ökirato*a.- 'ttĺténő.. ''fogläíásáíak.

kötelezettségével.

Felelős: Józsefurárosi Gazdálkodrási KtĺzpontZrt.vawoÍtgazdálkodasi igazgatőja. . '- j,.

Hatíridő:20|7.szeptember1l.

4) felkérí.a J'ózsefuárosi GazdáIkodĺísi Kĺi4pont Zrt.-t a.hatáĺozat 3:) pontja:szerinti.bérleti
szyrz3đ€2 me.gkĺitéséŕe,. ame,ły hatźiýn |épésének'feltétele, hogy az .Önkoi.mányzat

tulajdQnábaiĺ áll.ó neĺn'ĺakráś.céL1fua szölgáló helyiségek..bérbeadrásanak ľeĺtěteleĺĺul'szóló
.35/207.3. (VI:20.) önkoľmanyzatĺĺrenđelet l'4.'$ (Ą bekezdése älapjrĺĺl:3.häví bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a t7. $ (4) bekezđése.atapjan
kozjegyzíí előtt egyoldalú kcitelezeÍtségvá||alási nyilatkozat a|áfuźsát vźilalja a leendő
bérlő. . l' ] .. 

.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Köz,pontZrt. vagyolgazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 2017 . októbęr 31. .:

Napirend 4.13. pontja: Javaslat a Bu,dapest vHI. keľĺĺlet, Frrtó;u: f7: śzám a|atti üľes,
önkoľmányzatĺ tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadása
vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdólkodĺźsi tgazgató . : . '! .

A napÍrtnđ 4. 13.. pontj áť lĺültin táľryalás'ra .kĺkérték.

Napirend 4,14. pontja: Patáiy Mĺklósné egyénĺ vál|ĺlkozó bértő kéľelme a.'Budapest
vilI. keľĺilet, Dankó u.36. szálm a|atti, önkoľmányza!\ tulajdonú, nem lakás cétjára
.szolgálríhelyiség.vonatkozĺĺśäbaň-.
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdalkodĺźsi igazgató . :

A V'ałosgazdálko.dĺáśi és Pénzügyi Bizottsríg rĺgy dĺĺnt, hogy nem jóťul|Iioad a354?/5t0IN2
. 
he1yĺajzitzainon.ný1vĺĺntaľtoą]'teĺĺ'ĺésź"ttĺšn'aiľuaa'pest.'.fuI[. 'ktiüiet,;B;|16'".ář. *ĺ*
dlatt taIźiható, 22 m2 alaptertilffi;'.t'ľikt'ľmänýżäti ttĺíajđonr1 utcaii'bęjáÍafu,'.foldsżitĺti; ĺ{ern
lakás céljar7 

9..zo!sáló helyis9g Íękintetében a bér|ő, Patály M.iklrísné egyénĺ váIlalkozó
(székhely: 1086.]Brldapesq 

.'D-ankó 
l:.,.. 1'|ĺ.. '3126.; nyilvráhtärłlásĺ sż*m:. sĺ ĺlőtt68; .ađaśzifun: .

68086060-1-42) kére|me alapjźn a Úevékenységĺ köľ [keľeskedelmí"äläpěłlát,lfu (đĺ.élmiszei,
élelmiszer j9uegĹí vegyeg iizlet) szesziryasítźts nélkĺil] szeszáľusítássäl tłi,ľténő kĺbővítéséhez
és'äbériletiszeruődés.ennekmegfelelőmódosítísáhozil

Felelő s : Józsefu ĺíro si Gazdálkodlási Közp ont Zrt. v agy ongazdá'lkodĺási igazgatőj a
Hatĺíridő:2}|7.szeptember 11.



Nąpirępd, 4.15. .pontja: Javasląt a Bqdąpęs.t' VIII, keflilet, .B.ródy.,sándo"r, u,,,.27.,szfim
aląffi.ĺires, iinkorn.á4yzati tuląjĺl.oRrĘ !Qm,:.!ąk.ás céIjáľa.szolgáĘ he|yiség'béľbeadásáľa
érkezett h á ro m ké relęm ii gyéngk' eI b írá:!á s á'ra Ęs'' p á|y Ązat . kiírá s á ľa
ElőteĘesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodási igazgató

A Varosgazdálkod.asi és Pénzügyi Bizottság,úgy dönt, hogy. . -':''.'. : ł, , . '.

1.) nem jdrul hozzlź a Budapest YIil. kerÍilet, Bľódy Sándoľ u. z,l. szźtm a|atti,
.. ,366tr5l0/N31llrsz.,,7ú,;50.'nri.aJaptoĺĹilet.iĺ, ii1.ę5, utoaĹ bęjałp'ý, ft.łdszinĺi' ąe.p' lffi. ęśkarą

szolgáló helyiség bérbea&ásához u,o4ŕside The Bo,ksz CoÍfce $f|. '(székhe|yi. |tsz
.'Budapest, Vigegádi u. 15...L .3.; cégtregy4éfszám; 0ĺ':09..3009'.'$li,adószpqi..f-6-Q$3=7,82-2-
, '4,I; képviseli: Me[endez-Pál olnian) céLjara.afelajanlo$ ĺ201000": ľt/hó + ÁFA;bérleti

díjon.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodasi Kclzp ontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja ]

Határidő: 2017 . szeptembeľ 1 1.

2.) nem jdrul hozzlź a Budapest VIil. kerület, Bródy Sándoľ u. 27. szám a|aai,
36655/0/N8 hĺsz.-ú, 50 m, alapterĹiletĺĺ, tiľes, utcai bejaratu ftildszinti, nem lakas céljáľa
szolgáIő helyiség béľbeadásĺĺhoz a S.T.I.X.f014 Bt. (székhely: József krt.36. fszt.5.;
cégsegyzékszźtm: 01.06-788578; adőszám: 25060018-|-42; ké.pviseli: Horváth JózseÍ)

.,,céIjźną:afelajánłot.t120'000,-EÍ/hó+Á.FAbéľ1eJi'djjo4..:...l''..j;
'.: I : :., . .. . I

Felelős: Józsefulíľosi Gaz&ílkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatqa. :'' . ; ''
lJat:ľiđ(5: 2017 . szeptember l 1.

3.) nem jdrul hozzd a Bqqppegt...W{I.,keľ.ĺi|ęt, ..Ęľĺídy.Sá..nd.o.r.u.' 27. szárl a|atli," 36655ĺ0lN8 hĺsz.-ú, 50 m, alapterületiĺ, ĺires,,utcai bějłíĺatu, ftĺldsżinti, nem lakás ceL1 ra
szo|gá|,ő helyiség bérbeadasához Némethné Szabó oľsolya Jolán eryénĺ vál.lalkozó
(székhely: 1088 Budapest, Kľudy Gy. u. 16-18.; nyilvántĺľtźtsi szám: 1912001036;

.adőszěm: 607'a95J4-!.4f) cý\9ĺ7,pfe1ajrĺn1o.ü 55,000,= F.t/hó' + ÁFĄ.b"ĺ'Í1ętild{jpn. , l. ! .. ']

; ,. .'..i:,',,' : ', t :t . : :.:. , ,.-.. .: !:,:, . .. .i,ll'.i
Feleĺős: JőzsefváĺosiGazdálkodasiKtizpontZtt.vagyongazdá|kodasi;igęW!,őja. .. '] ' 'i ' -'.

Íłatźndő: 20|7 . szeptember 1 1. . 
1

:...
Folelős:Iőzsefváĺosi.Gazdálkodási.KĺizpontZrt;Yag'onggzdálkqdĺásiIgązgatós{g.
Hatáľidő:AlI7. szeptembeľ 11. . . .

' : ; .j .1,

5.) elfogadja a hatfuozat meltékletét képęző,.1.Budapeęt VUI' .keľĺi.tpt, P-ľ,ósy.9á+4or: q..27. szÁm a|atti,36655/0/N8 hľsz.-ú, 50 m" alapterĺiletiĺ, tiies, utcai bejĺáľafu, ftlldszinti,
nem lakás eő|Lj.źna'szolgáló he1yiség,béĺbeadpsĺáĺą valatkoző Bí,'yvati đo'kumęntącip!'u
alábbi feltételekkel:
a.) anrinimális bérleti díj <isszege 164.000,- Ft/hó + ÁFA, , I

b.) ap,áLyazatbtrzlLati szempontja: a legmagasabb megajánlott bérleti díj,
.'l..'....-j..'''c;) z'pźiyázaÍban éľinłett helyiségľe nem adható be, olyan.ajánlat,..a.ĺlle1y..a.Képvise1ő'. 

'

,testiilet 248/2013. (VI.19.) szátműhatározat II. fejezetének 8. a) pontja szeľinti 25 %o-os



bérleti díj..kategóriába'tartozó.(italbolt, dohĺányárusítás; játékterern, szexshop),.illttve
nyilvános inteľnet szo|gźitatás (intemet kávéző, call.center'..stb.).tevéĺi nység-wégzésére
vonatkozik 

l

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi KdzpoŃZrt.Yagyongazdálkodasi Ígazgatćls.ag
Hatáľidő: 2017. s'.zeptembeľ 11

6.) apályazati dokumentációt a Versenyeztetési Szabźiyzatban foglďtak szerint tesz:ikozzé.

Félelős: józsefuáĺośĺ cazaĺ'todfui'.I('özpontZrt.Yagyongźlzdĺlĺłłjdasi ł!?iżgĺĺÍćlsäg ,: :] .;

Hatáľidő: Đ|7.,szeptenrber.30.i ] .:

Napirend 4.|!. qontja; Javaslat a Budapest YIII. kerůi.let, Jĺízsef utcallD
szám alatti lakás. cseretákáŚIťćnt Útiřtéńő béŕbeadására] :lalłáš!ázdáłkoł|ĺsi ,f"iř.đ,.-lIĺ.
teljesĺtése köľében ': 

'

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vaglongazdáIkodási igazgató

' iAnapireńiid4.16,pontjátkĺi|tĺnszavazásra,kilłérték. 
.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hpgy t3 igen,. 0 'nęm, 0 taľtózkodás szavaz:attg| a 'Biz9ttg'ag az a|abbi
hatźrozatokat elfogadta: 

:

Napirend 4.1. pontja: Javaslat székhelyhasznáilathoz szĺikséges'tulajdonosihozzáfiárulás

-m.gsłdá:sa,ľ.?,-úýTę|e.Bĺ.'ĺę-'ľ-Bia.p1A/' 
3.-;.as'ĺizlothe|yiségę.vpla.tło...ąąsábą+' ' . "!' ]:': l]' i] i.Előterjesztr{: Mqęh',I',,ęz'..{e'Íĺ.'Uj,Tęleki't.éri Pigc és 'Te7melői Pt,aeakł/z,t,ő,'le,:,',. 

''

l

764/2017. (Ix.l1.) sz. Városgaz-dá|k,gdási.és P.énzůi.ryĺ,.B.izottsĺíg .h'a,t,árg?a,ta
(13 igen, '0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(Temat.ilrai blp.kkbąn tÖrĺént a szavazás.)

AVrírosgazdá1kodásiésPénzügyiBizotts.ágúgydönt,hogy.

1.) megađja a Budapest. vil. ke{i|e.t,,35 |z:3/11.Ęľsz. a|aĹtkialĄdott,'termćszętb en az,.U1,
Teleki téri Piacon talźl|hatő, N3 je|zésíi, zo rŕ i|apt'"'iil"ťÍĹ önkoľmĺány,zati tol4ao"üu"

: lg.'y.ő,.ĺl,ę.ĺn' -lakiĺł. cę{iara szplgá|g heJýgig.579khelyként,'tpĺéĺó.has-.zná-1atłľęz.szĹi.k'oéges
.$-.,1ej-donoqiĄo7łalárulésĺ bérltĺ Jláromi Jánoq Att.iłíné egy,€ni uŕila1ko'z'o11szęiďrely; t0l6
Bud.apest.'Te.lęki. téľi Piąp t' 35123[1,!.;' ..Íly.!lvánta${ísi saánr: L1ei,io,to; ąđoszríĺn:
64687717-2-42, a továbbiakban: Béľlő) részére a b'ér..Ietii.szęrződfs. gegszĺĺnéĺenęk
ldőtar.tarnáir azza|, hogy a bérleti josiszony megsziĺnése esetéí Jríromi ĺĺĺnoś etiit,ĺ"e

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodiási K<i4poĺt Zrt. Ú1 reletĺ téri Piac és Teľmelői Piacok
'.} pncv€ZetoJe ;

Haffidt5:20l.7. szépternbe1 ! 1. .: .' :.' . i

j, ,r,::, rl



.' töľ,ténő kiądásáľa. Jaroĺni. János Attilané egyéni uáLLalkaző 'bé1lő' részétg, illefue
vgnatkozQ bérleti szerzódés módosítás aIáírásźtta.

t.
Felelős : polgĺĺľmester
Határidő:zDl7. szeptember'll. '':, l

A764ĺ2017. sz. VPB határozatmellék|eté t a jegyzőkőnyv 1. sz. mellékl ete tarta|mazza.
'-'

Napirend 4.lĺ. ;',Ą ; BudapęsÍ V{II. kerĺi|ęt'. JózsBf. :!cjirr'iÚ' szaE
alaíti, r aizi sr:ámú lakás ra me gkti ld iitt eladáq í l aj ánl" at. lh atĘidęj.ĺé. n.'s
meghosszabbítása
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdĺźlkodási igazgató

765pafi. $X.ĺĺJ:sz. VároqgazdáIkodásĺ és Pénziisyi'$lzgt.'Ísá! ..haúárg.zata
(13 igen' 0 nem,0 tartőzkodás szavazĺtta|) : i, ;

(ľematikai blokkban tor.t'ént a,1zavazás )

A Vaľosgazdálkodási és,Pénz.Ĺigyi Bizotts ágűeydönt, hogy a Budapest ylil. kerület, József
kö".ĺt-''a* álatií 

",.-t,, 
tro,,ł alapteńletű lakásra vonatkozó

elađási ajariat aján|ati köttĺttségét ahatáĺozatól szóló.éľtesítés kézhenéte|étíĺI számitott 30
nappalmeghosszabbítja.

Felétőĺ Józsefvďosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. vagyongazdálko đásí igazgatőjä : : 
:

Hataridő:All7. szeptember 11. '

', :,, : ..:: ,.,

Napiľend 4.12. poĺitj.a: Javaslat a Budapes.t YIH.Ikeřĺĺlet,.Jĺízsef u::.46: száp]a|attĺ iiľeŚ;
iin.koľlnányzatĺ tula|'łlonrĺ,.'něń läkás:céIjára szolgáIó.tieýisaguéľb'ěhaĺsäľł eľ,tczett.ltéi
kérelem ĺigyének elbírálásáľ a
Előterjesztő: Bozsíĺa'Istváĺi Péter'vagyongazddlkodást,Ígażgcitó ;...' . :

7 66 ĺ 20 17 . Gx. 1 1.) sz. Vá ro s g azdállĺko.dáts i és :Pénzůi'gýĺ' Bżofi s rńg h aiá.r ozata
(13 igen,.0 nern,0 tartőzkodáts szavazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) ',

A.Viáľosgazdtilkodasi és]Pćnztigyi Bizottság.úgy dönt, hogý '; '' .'. ''
'.':

|.) ;nem jdral. houd a.targyi helyiség bérbeadxźhoz L,. 
^. 

ađószámos:.magánszemély
' 

. ľészéľe. ffibsségĺ i ..nűÝéśze tĺ , alkotó teÝtiiłbnyśég| .kéľämia- 
'65.'.. , 5'apfiifeltNo'lgizb

mĺíhely,.valamÍnt desĺgn ''|aboŕ és gombatermesztő te.lep teÝékenységek céljäľa a
'fe[ajánĺotť25.000;-Ft/hó+ÁF.Aberleti'đíjoľl;'.|,ĺ...:.:.;.j;:i.|..,'".-.

i r r. ... .. .i ... .., :

Felel'ős: Józsefuiíĺosi Gazdá'tkodási.,I(özp ont. Zrt';:.vagy'ongazdĺít.kodĺás i igazgeffia
HatÁnđ(i: zav . szeptember 1 1.

'- 1 ;,:.: .r ; .' ., ;..

2.) nem jdrul houó a tzrgyi helyiség bérbeadásához Puka Eduáľđ egyénĺ váIlalkozó
(nyilvĺántartasi szám: 20286006; székhely: 1082 Budapest, Baľoss.'u.''8.l. 2.Zfr.;.adószám:
60315908) résńrę Iĺĺvé, tea feldolgozásra és kiskeľeskedó-s' (s'zeszesital áľusítása

..''ilěllłĺil):čétjárä.'äfďtäjäľtott 5ś.00Ô,:.ľtlhłĺ.ł:Áľľrc.ľrtrtiíjö11:*..*..."'tiio..ł,;'ĺ.:..',' '':;'',t.,.t' i..'..'..' ł'..

]' :'-r" ;:': 'i '



-Fe,lelős: Józsefufuosí.Gazdátk"odásiKĺizpontZrt.vagyongaidálkodasíigazgałőja:. ' ,

Hatĺĺľidő: zaW. szepternbeľ 11.
:' '' . :

3.) hozzájárul a fenti helyiség bérbeadźsźhoz Puka Edüářd egyéhi vá|lalkozĺó
(nyilvĺántaľ&ĺsi szĺm: 20286006:" székhely: 1082 Budapest, Baross u. 81. 2.20.; adőszám:
60315908) részéľe.ha.&ĺľozatlan időľe,. 30 napos, ol.'mondłĺsi idő,.ĺđkötéséve.ľkáVé, toa
f.ďdolgozásra 'és kiskeřeskeđés (szeszesital árusítása néIkůit) tevékenysé gek cé|jára,
116.433,- Ftĺhónap + ÁFÁ bérleti díj.+ kozilzemi és: kiilĺĺnszolgáttatasi aĺ;aľtisze gőn, u
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint az egyotdďú
kötęlezettségv'íllalłĺsi nyíLatkozat .kozjegyzői okiľatba . .toĺténó ] řłigłalásrĺnak
k<ĺtelezettségével.

Felelős : Józsefuárosi Gazdĺĺlkodás i Kozpont Zrt. v agy ong?)zdálkodási igazgatőja
Haiárido:z\I7.szeptember 11. : -. 

:.

4.) felkéľĺ a Józsefuĺáľosi Gazdálkodfui Központ Zrt-t ahatźnozat 3.) pontja szeriĺrti bérlęti
szetzőđés megkötéséľe, amely hatőiyba lépésének feltétele, hogy az onkorľ.ľĺtányzat.
tulajdonában álló nem lakás cé|jźlta szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeirőlszóló
35/f013, (VI:20.) iinkormrfuyzati rcĺde|et I4.. $ (2).bekezdése atap!áx,3.havi.bľuttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (a);Ĺekezdese alapjan
kłĺzjegyzłĺ előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat aláírźsát vá|ta|ja a leendő]béľlő. ]

Felelős:Józsefu ĺíĺosi.GazdálkodásiKözpoÍtt'Zrt.vagyongazdálkodásiigip4atőja
Hataľiđő: 2017. október 31.

i., ,'

Napiľend 4.14..pon.tja: P.atáily MĺkIóśné .egyénĺ .vállalkozó béľtő kéľel'mé a Bildapes.t
\řIII. .keľůilet, Dankrí u. 36. szám alatti, iinkormányzati tuträjdontí; nenÍ |atĺá! céIjáľa
szolgáiő h elyĺs ég v onatkozáls á ban
Előlérjesztő: Bozsik Istváni.Péter . vagnngazdóttiodősi igazgató ]l, l.

.:

767,2017.(IX.11.)sz'Ifi 
ę:ľä"j:ľ'Tä#"-:äfl 

,ľ^::'##"határozata

(ľematilĺai blo'kľrban tĺjrtént a szavazás.)

AYźrosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgý dönt;.ho gy nen,jdrul:hozzđ a35475t0.tV2
helytajzi számon ný|vántaľtott, teľmészetben a Budapest vril. keŕüiét,..Đánkó Łij'i'36: szźtm
ďatt talźl|hatő, 22 m, alapteľületű, önkorľnányzati fulajdonú, utcai bejfuatű, ftĺldszinti, nem
laltás. céIjata, szolgátó.hblyiśę tekinťetében ]a béľlői.Pa-ĺĺl5'inĺ.ĺ|łlĺsrc eryéńł.vłt|lĺittozó
(szétĺÍrelý ĺ086-BudapeŚt, Dankó ú, 77...3l26:j nyilván{artáŚi.saám:.'5tÍ2af468;.adósżärn:
6'8086060-|:42) kéľelme alapj'an a tev'ékenységĺ kiiľ '[kéreskedelĺii aläpellátas l(élelmiszer,
élelmiszeľ jellegú v€gyes ilzlet)'szeszźlrusításnélkiil] szeszárusítással történő kĺbővítéséĘez
ésabérletiszérzodésénnekmegfeielőmódośÍtźsźł.rcz,.'.'.:'.,,'.

Felelős: Jőzsęfvfuosi Gazdálkođási Kĺĺzpo ĺtZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő:Za|7.. szeptember.l.1, 'r 

'

..',.'*'..*-,,;.'.,.**....-..-;.**';*"";*.-+**.,.*ł:.''-.:..*,łł'.;-.-#..ŃJ..+''*.tGl



Napirend 4.15. pontja: Jałaslat a Budapest VIII.keriilet, Bródy.S'ándoľ u,27. szám
alatti üres, iĺnkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgátĺĹ'belyi.ség b.érbeadására
érkezett háľom kérelem ĺigyének elbíráIására és pź./iyź.zat kiíľására

i E.lőterjesztő: Bezsik Istuán Péter - vagyongazdólkodósi igazgató

i 768lf'0Ĺ7. (IX.11.) sz. Yárosgazdőtlkqdási és- P'éllzůiryiBŁqttság batározata

! (l3.igeĘ'0łnę''m;'0'tartĺĺzkodás'.szav'gzatta'I.) .;

i' (ľematikai blpkkban tĺjrtént a szavazós.), . :

I

i A.Vaĺosgazdálkodasi é5 Pénz.ügyi Bizottság,úgy dĺint, hogy. 
'

' 1.) nem júrul hoaó a Budapest VIil. keríilet, Bľódy Sándor ,. źl. szÁm a|atti,
3665510/N|8.,hľsz.-ú, 50,rŕ.aląpterĹiletrĺ;.iirę s, utoai bejźlrattĺ,'Ířildępinti, 1ę.p:!akas cé|jarą

' 
.zolgáIő helyiség bérbeadásához az outsĺde The Boksz Coffeę KfÍ.. (székhelyl 7I.32
Budapest, Visegrádi u. 15. I. 3.; cégjegyzékszźlm: 01-09-300986;' ađőszám:26083782-2-

l ' 4t képviseli: Melendez-Pál Qlm,an) céIjaru a felajánlott '120.000'- F,tAo +. á.ľ'Ą -:bérteti
díjon' . .'i

Fęlslős: Józsefuaľosi G.azdálkodasi K<izpontZrt:vągyongązdálkodási ígazgatőja:
Hatĺĺľiđő: 2017. szeptember 11. : .'

'''
2.) nem jdrul hozzd a Budapest VIil. keľület, Bródy Sándoľ u. 27. szźlm a|étti,

3665510lN8 hľsz.-ú, 50 m, alapteľülettĺ, tires, utcai bejĺáratú, ftildszinti, nem lakás céljáľa
szolgá|ő h.e-lyi5ég .'..b,érbeądźséłloz a.S.T.I.{.. ?0|,4 BJ..'(székhe!y.:1 Józse'f'fu. 30. fszt.' 5.;
cégegyzékszźlm: 01-06-788578; adőszźtm: 25060018-I-42; képvisęli:.HoľyáÍh JQzsęf);
céljfua a felajrínlott 120.000'. Ftĺnĺ + AFA béľleti díjon.

FęlelősiJózsefuaĺosi Gazdálkodási Központ !rt.uagyongazdál'kodásiigaaga!őja j: .

Hataridő:20|7'. szeptembeľ 11.. . . . ]

3.) nem jdrul hozzd a Bud3,pB'qt, vu[. kcsile!; Bródy $ánđoľ' u.. fiL. .sz:ąry u|utti,
3665510/N8 hľsz.-ú, 50 m" alapteľületíĺ, iires, utcai bejáľafu, Íöldszinti, nem lakás céljara
szolgáló helyis.eg béĺbpadĺísĺĺhoz:Né-nąe.th-né Sza'bó .O.'ľs.olya üo'láq.'$ffé4!'.válla'|kozó
(székhely: 1088 Budapest, Knidy Gy. 'u., 1,6=1E'.j nyilvántąľ,trĺsi szám: |97f00036;. 
adőszźlm: 60709554-I-42) céIjałaa feléjánlott 5í.000,: ľt/bi + ÁľA bérleti díjon.

Felelős: Jizsefuiírosi Gązdĺílko'dĺísi KQzp oĺt Zrt. vagyongazdálko dasi igazgat'őją i '

Ha!Ąrldő:20|7.szeptember11. 
'

: .. i .i.. ., i. :.,r .. l

a,) \oz'zájáľ.ul aBudap.-ap';!'YIII. kęľĺileí. Ba5'6' Sándor u. 7], szam alatti, 366 5l.0lN8
..'.'hÍsz.-ú, 50 ma alapteąiiletlŁ'".tirrcs,. utpai bęjáĺafu, ftĺldszinJi, nem lakás] cé[i{ra szoftáJĺá

I helyiség nyilviínos; egyfbľdulós,pá|yaząt ritjántĺiľtlnő béľbęadĺás.ahoz. :.. .

: ','' .. : ľ,ełtjlosí jozsefuaľósi: cndall<oaĺsiŕti"po,,t zi.v:.ug!yońÉ*Jał"a.*ĺ tinł,,ĺ*,:'. 
. 

.,'

Hatáľrđí5: 2017 . szeptember 1 1.

5.) elfogadja ahatźroi,zatmellékletét képezn,a Budapest vlil. keľüIe| Bľ{dy Sindoľ u.,
,27. szÁm alatti, 36655ĺ0lN8 hľsz.-t1 50 m'alapterĹilettĺ, tires, utcai bejfuafiĺ' ftildszinti,

'^l'.-.-]-..--...,..'',....'-*..''*..nemtakáscéljarszolgaIőheség'.béľbc
alźlbbi feltételekkel :



o:a.)aminiĺlrális.'bérletilđíjĺlssże.ge164.000;-.pffi5i-1-.ftp4, ..' ''.':.'.'i l....'j'.:.
b.)apá|yázatbírźi|atiszemp'irntja:.a:1egĺira$asab'bmegajáhloťt.bér1eü.díj;.''..-.,..
c.) a ptiyazatban éńntett helyiségÍe nemiađhiłtó.be otyaň,ajánlät,.'ámely a KépviŚelő. ,

testĺilet 24812013. (VI.19.) szálműhatźrozat II. fejezetének 8. a) pontja szerinti żs yo-os
bérleti díj kategónźba tartozó (itaibolt,' ďoháĺyaraŚítäĺs' játékteiemf szexshop),.illewe
nyilváros inteľnet szo|gáiÍatźls (intemet kávéző, call center, stb.) tevékenységiégzésérervonatkozik

':
Féléłő.s:,Józsefürĺľosi Gażđálkodási Köżpont Zĺt.Yagyongazđákodási:Igäzgató;ság ''
Hatándő:2017. szeptember 11. : ]'

6.)' u pi,á|yazati đokirmentáéĺót a Versenyeztetési.Szab źiyzatbarl,foglaltak szeri:nt tęszi.kozzé.:..
Felelős: Józsefuáĺosi Gazđátkodási KĺizpontZrt.Yagyongazdálkodasi I gażgatoság
Hataridő: 201'7. szeptember 30.

A 768|20t7. (Ix.11.) sz. VPB határozat mellékletét a jeryzőkłinyÝ:2; sz..mel|élłletg
tartalmazza.

Soós Gyiiľgy ; '' !|.' ,:;. ,., ł

Szavazásrabocsátja a külön szavazásrakikéľt napiľenđi pontok alábbi határa2,1- jaÝaslatait:

Napiľend 4.2.,pontja: I'akás elidegenÍtésével kapcsolatos
jóváhagyásą.bseti döntés atapján _ Budapes.t YI'ľI. kerĺilet; B

v'éteJár és elaflásĺ aján'lat
üt

Előterj ešztő:. Bozsik Isĺván P€ter - v:aýongażtjdlfuđđśi igazg'ati|

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyí.Bizottság úgy dönt, hogy

Felelős: Józsefüáĺosi"Gazdálkodĺáśi.Ktĺzponť.ii. vagyongazdálkÖđási igugatója
Hatĺíridő: 2017. szeptember l 1... : ,, ,

2.) Ę''rľ .a..'ý119ĺverosi.GazdĺáJkodĺĺsi Kö7pont Zrt-t ahatźnoz-at. 1.) pontja szerinti 
"iaaasĺajan1atkikiildéséľe,va1amintazadźsvétetiszerződésmegtĺĺtesere.: , '. .

Felelős: Józsefuarosi GazdálkodáśiKözp orttZrt.vĺagyonet,zdálkoaäsi igazgpťőjá i,

Hatrĺridő: 2017. október 3ĺ.

:il.. . ,::.;.''.''.:1:]'.i j ; :.ii.ł].ii :.]:];:1;!:i-';il'.;:.:]+i:;j i]ii'.:,].



Napirend 4.3. pontja: Lakás e.lidegení.té5ével..'kapcsgłaŕos'véĄet,áq 'és.cladĺĺsi,.ajáplatjőváthagyátsa-BudapestVHI.ke.;-ĺilet,Horvá.thMi.hą,ty.téilr,'']'.
Előterjesztő.: Bozsik István.P,é'ter - v'ag1langazdĄlĺĺoaósĺ igazgató' ,' , .. ,, '. :],l :-: :

. : .. i.r .... I .

A Vĺírosgazdálkodási és Péryügyi Bizottság ýgy dönt, hogy :.'

:.i'''...'.)]:i:.'.',:.i,:'!'.,.i.,

1.) hozzájaru| a Budapest vilL ker.iilet, Hoľváth Mihály tére szjla1alatti,
ĺDtľsz.-ú,44m2alapteriilettĺ,lszobás,osszkonfortoskońfortfokoátu,a
kĺizĺis tuJajdonból ho7Ą tarÍąz,,ő, t38/.10.000..tuląjdo,ni. .h''ąlwa.ddąl.,1ęn{e1ke4$.]akąqľfr .
vonatkozóan bérlő részére t<irténő eladási aj,anLat megkiildésĺéhez, .a,.Budapepti
Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakĺĺsok elidegenítéséről szóló
3512076, (xu.08.) ĺinkormanyzati .ĺp''''''''''''''''ndejeĺ ...!6.' $. (1). ';he}ezdĺésl1bq): Bo4t,jgbatl.,
meghatározottak szerint - az e|készíjlt forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalĺni
érték55Yo-źxalmegegyezo.öqszęgtĺ-rQ.065.000Ft.vételarkĺizlé'pomell€tt.' ' ' 'i.

Felelős: Józsefuárosi Gazdákoďasi Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határid& 20|7....szeptembe'ľ 11. ]'' '' '' l ':' ' 'i

2.) felkéri a Józsefuarosi Gazđálkodási KözpontZrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti eladási
ajźnlatkikĹildésére,valamintazađásvételiszęrzódésmegkĺitésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodrási igazgatőja
Hataridői20"|7.o't{óbe13l.

eladási

?
Előterj e s ztő : B ozs ik Is n dn P éter - v agyongaz, flálkodás i, i4azgat,ó

A Vláľosgazdalkodási és Pénzügyi Bigottĺág úsy dönL ho.gy

l.) .hpząájuul.3

Felelős: Józsefužĺľosi GazdáLkodĺási KĺizpontZrt. vaąyongazdátkodĺási ig-sutąa
Hatąľidő:zUl7. szeptember 11. '

:i;Á.r:.' ' ,1 ':. .''ĺ'-i;'=-- ' -'.... :'''. '' '; .'' .' ,.''' ''., . .l . .';.; ..:.:

2.) felkéri a Józsefuĺłrosi Gazdálkodasi Közpoft Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szerinti eladlísi
ajźnlatkiküldésére,valamintazadásvétę|íszeruő!ésrnegkĺitésére.

Felelős: Józ.sefuĺíľosí Gazdálkodĺĺsi.:Kö4pont Zrt. vagyoĺgaz-dźlkodási tgazgatőja

;.''.,,-'''...-'.".,".-..-"."",:.'*Hp.'1ánd,Ő:',Z01.v..'.o.Jĺ.J;^ő^bgÍ..-3*'ĺ,,,.^'''-...,'.'.-.'.,



Napiľend 4.7. pontja: Lakás. elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jóvá.hagyásaeséti,dłĺĺtesiäldpján-.Budapesť'V'[I.kerü_lét;:Magt|iĺlńautea,E

- 

, .,

Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vaglongazdálkodást igazgató

A"Váŕosgazdĺátkodrĺsi és Pénzügyi Bizottság úgydĺint, hogy ],'' -, - .,' :'

1.)ho,^jźn,|_pBudapestVI.II.keľüIet,Magdolnautcats.śzźniälattí;

-Dhrsz.-ú, 
34 m2.,alapĺeľíilet{ĺ,i1 łzobás, końfoi:toś komfoľtfokioźatÍl, aki'zöś

tulajdonbó|hozzátartoző 47/1.,000 tulajdoni hanyađdal rendelkező lakĺísra vonatkozóan
bérlő részére tĺĺľténő eladásí. .,ajźľŕĺat megkü1đéséheż.',.',żł,' Budapéšt.'.Jóżsbfüarosi.
tnkormányzat fulajdonźhan źi|ő lakások elidegenÍtéséľől szóló 35/201,6. cKI.08.)
ĺinkormáhyzati rendelet 1'6. $. (t) bekgzdés bc) pontjában'ňeghatĺáŕozottau.-szeinnt.. az

.elkészült forgálmi értékbecslésben megállapított fiľgalnri éŕtěk 55 Y,:-źľva| rnege|gyező

,'tisszegrĺ-6380;oo0'Ftvetěiláŕkoż-lésemellett. 'i . 
., .'

Fé1e1ős:JózsefuĺĺľosiGazdälkodásiKözpontZrt.vagyongazdálkoďási.igazgatčija
Hat:ánđő:2017..széptembér11.,']'','i,..::.l,1': , ..

2.) fęlkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahiúÁtozat 1:) pontjá szerinti eladási
ajarlkajk'lküldéfre' vďąmint az aďasveteli szerződés megk<itéséĺe' 

i', i , ' ' '

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közp ont.Zrt. vagyangazdálkodási igazgätőja.
Határidő: 2017 . október 31.

Näpiren'd'.4.8; pontja: I,akás .elĺdegenítés6vet kapcsolatos vétéláľ éś eladási äjáhlaÚ
jóváharyása esetĺ diintéŠ álapjá'n _ Büdapest vilI. keľület,:Somoryi.Béla..ütca,D
(-
Előterj e sztő : Bożsiĺc István Pétbr :- vagyongazdállwůźst igazgató

A Vaľosgazđálkodrísi és PénzÍigyi Bizottságúgy dönt, hogy
'i.

|.)"hozzájžlrĄ u ingatlan-nyilvantartĺásban a Budapeśt VIII;:lteľůilet,.Somop5rĺ'.Béla utca

- 

,,f't'.II o'.*'.|IDl'sz.-u. a/ In arapt'fur€tu;. 
', szoDas.

komfortos komfoľľfoko7ptű, a közös fulajdonbó| hgzzá tzľtoző 366/10:000'fulajdoni
hányaddal lendelkezĺĺ lakĺásra.Ýonatkożóan 'bérlők'téśżéré: tt'rtédő'.ěl ásí ajáril.at
megktiĺtlésékięz, aiétět.ĺĺiat< az elkészti.lť.foťgalmi éľtékbôcslésben ľire.gĺĺiląpłtott forgá|lrlĺ
érték 85 %o-źtban, azaz 29.495.00a Ft ĺisszegben ítortéĺő''köizléśévé!:'ĺ,6,.: ,ou1 a
taiékoztatnsal kiegýs'zítv9, m91y szeľint a:véglęes vételrír össze.gę az oqk.a'''.ĺ"y7ąt
fulajdonában á||ő lakások elidegenítéséről szóló 3512016. Cxil.08.) önkoľmányzaÍi
rendelet 16; $ (2).(3) bekezđéseiben, illetve a 19. $ (1) bekezdésében biztosított
kedvezményeka||kalmazásźxalkeriilmegálĺapítźsra.

Felelős: Józsefiĺĺírosi Gazdálkodĺísi Kiĺ4poĺtZrt. vągyongazđźtkodźsiigazgątőjla
;.':'-, 

:.'' 
..'''.,' -'''.'.-.-. tÍatĺáriđő :f0 |7 :.szeptember -1'ľ:

i-r'ill: i r:ilir': -



2.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodasi.Kdzpont Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti eladási
aján|atkiktildésére,valamintazađásvéte|iszerzőďésmegkôtésére.

Napĺrend4.16.pontja:Javaslata.'.Bu{apepúVIĘ,.ke--ri!!et,.J1ózspf.utp'a.ffi
szám alatti lalĺĺs cseľelakásként tłirténő béľbeadására lakásgazdá'lkodási féIadaŕok
Úeff ęsítég e .k. ii rĺÉb ęn
Elő.tprj esztő ;, Ępzĺ ik Is^łán .P.éter 1 .vqgłongozdóI,ko,ůźsĺ igazgató.

'. '

A .Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság. úgy dönt, hogy

1.)hoząájaqu|a.Budapest.V|[.'ke'riilet.DiószegiĘĺĺmuęlutc'a,.tszám
aIatÍi,.1 szobás; komfortos kom.furtfokozaťű,27,29 maaĘBpe,ľiltptt! Ląkás.,vqr.ratkoizźstbuB. S.-né bérlővel femálló béľleti ' jogyiszony kĺi'zóp' ĺrlęgęgy.ępé$sď1.i;t1jľtýnő
megsztintetésévęlegyidejűleg,részéteaBudapestVIil.keľĹilet,Jőzséfutca-l

(Ds'ám a!ątti, 2 .949bęs.,.. kory'foľt..9s'.'kornloľtfokpząttl'. 6716a' m2;élapJp,ľĺi!ę.!ú '1ąk4s

megtekintett állapótban tĺiľténő, hatfuozott idejű, 2022.. júlliup,aQ., napjáig....spolo
béľbeadásához az'z'al a feĺtétellel, hogy B. S'-né a jelenleg haszniá]t lakást a cseľelakas

: birtpkbavételét.kĺĺvetőmąxĺrnuqr90naponb.Blĺilátadja. ]. ..,.. .i;'. .: ]-''.' ' l,': '

A cserelakás lakhatóv a,teté|ĺiěl.kapcsolatos műszaki helyreállítá, _ ,u3ĺi;l.ót.égě,, _ u
bérlőfeladata,.mďyetmggátląpodáqbanlĺdt.ęle'-ls],v'a,llat'ni. .' ':''.. 

, ':: '.,:,'' i.-. .. ..,|,';.'.,

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpo ntZrt.vagyongazdálkodasi ígazgatőja I j

Hatáľidő: 2017. szeptember 1 1.

2),felkéri ..ą' J'ózseł.á'''qłi- Gazdálkodáqi K'ozľ.gnt Zrt:.=t .v.,.hatarcz-at 1.) 
'.P,o.'ĺľjábą4.' lmegĘa$roąott.'me$illąpodlások'ésabérlętĹsze,rBődésmęgtötésełp,;....;, ]. . .

Fele'lős: Józsefuarosi Gazdálkodĺfu'i Kĺlzpo n\Zrt, ,yagyongaz!álkq{iís.i i'g?, 'zgauőją '' 
. 

.. .'
HaŁĺridő: 2017 . októbeľ 16.

lakás

3.)

'rii:.:"'

Soós Gytirry
Megállapítja, hogy 1l igen,
hatźlrozatokateľoga.dta:

.: : j

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

tartőilkodas szavazatta| a Bizottslíg
. .. .; ..4"1

0 nem, 2



Napirend 4.2. pontja: Lakás.'elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és.eladási aiánlat
1ó1áfuaryásacsetildiinÍés;alapján'-BudapestvIII.kerĺĺ,let9Bezerédj'uÚca_
Előterjesztő: BozsikIstván''Péter'vagyohgazdálkodĺisi'igazgató ; :; .. . .'.''',,. ,..:.. :,: ..

7.69ĺ20|7.(Ix.1ĺ.)sz.Városgazd:'á]kodálsĺésPénzügyĺ.Bizottság.határaztte:;.:.
(11 igen' 0 nem, 2 tattőzkor|ás szavazattal). .,, ;'' .

(Te mat ilrn i b I o kko n b e l ul t e gl'üt t e s s z qv az á s. )

A.Vłár^sg dálkodasiésF'é.nzügy'i.Bizott5agúgydĺint'ihogy i.l ' ;łl il'''.. . ii- l,.;.i.
I .: .,t .,, .: :' . .,i -.. , i j.-.. . . .. i ,j

t.)hozzźljarulaBudapestVIII.kerület,Bezerédjutca(tsszźtma|atti,'

-hĺsz.-ú, 

38 m2 alapteľtĺletÍĺ, l szobď,ĺfug,616ľtos.ŕomfü*Btcĺ'atĺ...akoziĺś:
fulajdonból hozzá tartoző 23t/Io.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásľa
vonatkozóan .bérlő. ,tészére tłjŕténő.;.eladáśi ..ájźnlat megkiiĺdéséhez, 

.á' 
Budäp'dst

Józsefuaľosi onkormáiyzat tu.laj.donábaĺl álló.lakĺások .elide€eirítéséről szóló 35/20t6.
CXII.O8.) onkoľmányzati.relidełet 16. $ (1) bekezdés bo) pont.iában meghatfuozottak
szeľint - az e|késnj\t foľgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi éľték 55 Yo-áva|
megegyezőĺisszegű-7.766.0O0Ftvételĺĺľkĺizlesemétletí.

Fďślős: JózŠefváÍosi Gazdálkodás.i'Kĺĺzpont Zrt. vagýóngazdátrkodxiigazgatőja
Ha'taľidő: 20|7. szeptember l 1. : ' :.

r, : j . I l

2.). teŁkén a Józsefurírosi Gazdálkodási Kozpgtl17rt-t ahatározat I.)pontja szerii-rti:eladási
:,aj'iĺnlat kiktĺldéséľe ,'va|amiĺft,:az adasvételi,szeřződés.megkötéséľe. . : ': '' :

: .:l ,

Feleiős:,Józsefrĺfuôsi Gladálkodxi KözpontZrÍ'.'vagyongazdálkod áŚL'igazgatő3a . .

Határidő: 2017. októbér. 3l. -.

:Napirend 4.3. pontja: Lakás elidegení,ŕésével kapcsolatos vételár és eladáśi :aján|at i

jĺóyáha'gyása - Budapest VIII. keľĺilet, Horuáth Mĺhály téľ{E
Eiő,těr1usztő: Bozsik Is'ťván Péter ':.|łagyon8azdiźIkod,źst ĺg*gođ_-
770120|7. (IX.11.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottsáryhatároz.úa

(ÍI'ĺgen,0Łeni2',ÍartőiiRadás;szavázattal).i;.l.
(Tematikai blokkan b eltłI t egłütte s szav azds.),

A Vaĺosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottságúgy dönt, hogy
.;: ,,r.., . ...'. ,. ) , ,..- ", .,,..:r:, ...,i.;.11,.r"1:...

!tB".Iápeśt'WII.kerĺilet;.-I{orýáthMiháIytéreszáűti.ia|atti''':
-ĹL, 44 m2 alapterĹiletíĺ, l szobás, o'''t.o-ĺo.toukoffiłfokozatfu.'i.:a

kozös fulajdonból hozzá tartoző.tr38/ĺ0..000. fulajdoni hányađäal ĺendoĺłłez.ő ĺxÁiia
vonatkozóan b'..érlő részérę tĺirténő elądasi ajan|at -"skĺilde'éh'ę"- a Budápest
Józsefulíreĺsi ontóľmĺĺnyzat :ttilajdőnebźń' ált-ó lakásoř .."1íd"g.'ĺÍtegeŕóÍo;it?oía-

35/2016. CXII,O8.) 9nkoľrnanyzatt 
:rendelet 1.6. $r (1) bekezđé-s tą pon6íuan

meghatiírozoÍlak szerint - az e|késailt foľgalľni értékbeestésbenimegállapítotĹforgalrrri
érték 55 %a-áva|megegyezó összegĺĺ - 10.065.000 Ft vételár közlése meĺletĹ

1

I
1l
I'

11
l

I



2.)

Felelős: Józsefuár'osi.Gazdá1t9dĺĺsi'Kĺĺzpqĺt'Zrt..vtigyoĺgazđálkoĄásiieazgatőja
Hatĺáľidő: f0I7. október 31.

Napĺľend 4.5. pontja: Lakás elidpgęuítéŚévęI: l*apcsolatos1,vétejár::,és.l;
.jĺíváhagyása esetĺ diintés alapján - Budapest vlil. keľĺilet, Szeľdahelyi u

!... ... . ::|: i -:.. .'.';' -..'i. '.',ż:'1 .! '.| ]:.''-. :' .1,;.i'"''.'
.Előterjesztő: 

Bozsik,Istvdn:Pźter,- uaglongazdőlkodá;i igazgató',' I

ĺ..l ']] l: . ..:, i - .:. i .'.'. 
'

77.,1'12:0|7.. (IX.l1;).sz..VárosgazdáIkp.dási és P.énzůi.gry-iBizottsĺĺg határozata
(Ę igen;' 0 nen; 2. tąľtózkot|ás .szavazattu|\

':'. . : '. .(ľemafikaiblokkanbe;lÍ'łliegiittess.ząvazás.)' ,,. . '':
| ,i

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy .i .

I.)'hoz4Ąarĺi.:a'Budapest.V[ľ..kerĺileĘ.Szerdahe'lyi'.utc.t.szérnałatti;
EIlĎZ'-u'L7rIIaIaPLęluIętu'lsZUuas'KUIIuUft9sK-orri'l0ntoKozaw'ä:Ko7oS.:

fulajdonbó| hozzá tafioző I74lI0.000 tulajdoni hanyadđal rendelkező lakásra
. : vcĺaatkozian b.erlő: részére . történ.ő. ' eladási , .a!1tľ.,ia.t . mpgktĺldés éhęz; ĺ .:a, Ę.tldapesJ ..

Józsefufuosi onkonpányzat. .fu,ląidonában áLLő. lakások elidęgeníteséről, l ,s.z'oló
35/2016, CXII.O8.) önkoľmányzati rendelet 16. $ (1) bekezdés bc) pontjában
meghataľozo,ttak szerint -.az .elkészĺilt' 'forga.lmi' éĺtékbeoslésben ĺnogrĺĺlapított lfor.gélrni
érték55 Yo-áva|me;$esfezóĺisszegű-5.170.000Ftvételĺĺrkĺizlésemel,|ętt,. .'' .. ...i.','.:,.il

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási K<ĺzpontZľt.vawongazdálkodási igazgatója
HaÍaľidó:20|7.szep!em-beľ.11. ' ' ''l : . .. :.'

';lr " 
irr' 't;':t,,.,::t : :. .: t.l, ; :.",,...: :ti ..,i -,, : l

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdáłkodási Kĺi4potlt,ZĺÍ'.:t ahatźrozat..L.) p.o4tja,szeľinti ęladási
aján|atki,kü1désére,valamintazadźsvételiszerziildésmegkĺitésére.

:'.ĺ. :]:'.: 1.,,- :, , ' .. ..!

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kĺizponl,Zrt,, \Iagyoftpazdĺálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. október 31.

Napĺľend 4.7. pontja: Lalcĺs elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és ela{ási ajánlat
jgvĺ!! uryĺsa es ętĺ, diintés alapj á n. ..'B üd ap ęsŕ : y'il .xr; keľůilet, Ma gd o,!nĺ .utcál-

JD'',,i,.,,
Tl,ĺ',t i,oti,BozsikIsnán.P.étp.r-va,g,lo'ngazddlkodtźsiigąz.,gątó

)itt:i t .i !:'t,t: :i i ilii rll i, jii,,',r.r,,.'r:-.;i



1.) hozzájź.ľu| l, Budapest VIII. keľĺilet, Magdolna utca í- szám alatti,

-,hĺsz;-'u, 

34.mf,''a|apteitiletíí, 1 šzobás,,komfoľtos'konďoľľfoko żhta.: a:kis;zbs.
'tulajdonb ő|:hożzźI'tar.tozo.47 lĄi}}OittilajdÓni hanyáddał ĺendel.lrcző' lakáš|a voĺatkozoan '
béľlő részére történő eladási ajanLat megküldéséhez, a Budapest...':Józsofüároši:.
onkoľmányzat nilajđonábźĺl.áI.lo 1ut*ol. elidegenítéséról sżóló 

,isĺml.s. 
6xn:óa:j..

önkormrányzati ŕendelet 16. $ (1) bekezdés bc) pontjában meghatfuozattak szenht - az
elkésziilt foľgäłmi éľtékb.ecslésben megá.ltapított forgalĺni:.éÍték|'515 %o-áva|,ŕnegeýező;
<isszegű - 6.380.000 Ft vételáť kĺĺzlése ĺrlel'lett: 

'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő:2017. szeptember 11. ' ] .:, l i |,,. ' ,,':, ',' j:

2.) felkéri. a J.ózsefi'ĺáľoŚi Gazdátkodási Kcĺzpont Zrt.-t ahatÁrozat |.)'pcintja szerinti eladĺĺsi. 
Eáiűatkikü1déséi'e,va|'arĺĺintazadásvételi szerzíódés:megktitésétď 

. ' 
.

Felelős: Józsefuárosi.Gazdálkodás'i Kĺĺzpo nt Zrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatáĺidő:2}|7.október31.

Napirend 4.8. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vétéIír és eladásĺ .ajánlat
jóváhagyása eseti diintés atapján - Budapest vI[. kerület, Somoryi.Béta utcillD

l-' j.'r', ;,-.',1,
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdáIkoidási igazgató

773ĺ20t7. (Ix.Ił.) sz. VároŠgĺizdál.kodásĺ.és Pénzĺi5ri Bĺzotts:áighatáťrozĺta . '.. ., , 
)

(11 igen,0nem,2tartőzkodásszavazattĐ]
(Tematllrai bloklron (luli egłuttes szava1ás.f .,.'' 

:

A Vaľosgazdálkodrĺsi és Pénztigyi Biżottság úgy dönt, hogý ..-.'' .

1.) hozzájaru| az jyglhln-nyilvántaľtrĺsban a Budapest vII'ľ. keľĺĺ|et, Somoryi'Bé.la utca .

G szátm a|at1i,(Ehĺsz.-'ú, 67 #.auptertĺeäĺ; z szo1a.,,
komfortos komfoĺtfokovýa a közös fulajdonbó| hozzá tartozn íooĺlo.ooo tulaidoni

'.]háĺiyaddal. ĺendelkez(i :takasa vonatl(ozóŕrn bérlők részéľe;:it,öľténő eladási uí.ĺĺut
' . megkiĺlđéséhez; aivételárnak az elkészíilt forgalmi él.{élĺbees1éśben]megálĺapítottftľiaími

érték 85 %o"őlbarl,, ażaz 29.495:000, Ft ..öŚ'sze$ben' 'tĺjttéĺĺő., ktizleśévéi..éś.. ażát u
tajékoztatassal-$9sýs.zítye, mgly szerint a végleges vételĺíľ -összege az onkoľnrányzat
fulajdoníbalr álló-:lak'ísok e|ide$ĺrí.teséről ýóló .35ĺ2a|I6 

Q(ĺ:08.) 'loiĺkoimĺĺľyzati
ľendełet 16' $ (2).(3) .békezdése'iben, illetve.,.a !9. .$''(tr) ibekezdéséb'en biĺłišíttittl ł

kedvezményeka|ka|mazásávalkertilmegállapításra. ' : .'. !

Fe.lelős: Józsefuárosi Gazdálkodĺísi KözpoftZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
ÍIatándő:'2}I7 . szeptember 1 1.' ' '':

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kö4p ont Zrt.'.t ahatźrozat 1.).pontja sżeľíĺti.elađiáśi''.
ajźnlat kikütdésére , valarlinť az adlĺsvételi s zeruődés megkötésére. i '

Ľę1ď9s-: 
ĺý-z9{váľosi Gazd;álkodasi Ktizpo ĺt Zrt. vagyoĺgazdĺílkodrísi tgazgatőja . . . 

... . 
. . .. 

'o..

]l ''iil.i. ]i;j.Ii;łi;;iĺi iiĺlii!iiiĺ!:.ii:i:i;ljli:łii|;i:ĺi;łjiii''liiili'llii1ii.i]ji:ii;iijji]iiiiiiiiiil 33



Napiľend4.ĺ6'.po4tja:JavąsIaŕaB;rdapestvIil.t9ľůilet,Józ'ef..tp.'Đ
sz''iiü.alatÍí''Iakás;.pseľeląkáskénú ÚłirÍépő'.bé.r,beądásáľa.talĺássązdá|.Epaásĺ;'ĺ.eląłitoľteljesítésektĺľében '''' .

E!ő.te.rjesztő: Bozsik.IsfuánPéter -vaglongazdólkodásiigazga!ó ] ''
.:, ' .. ,..., . -:l... ._: ,

7 7 4 |2017 i G'.tl.) ". "ĺ+ľ#,#ľľłiľľ#.#ľľ.Í##yro,ąqta

A Vaľosgazdálkodĺási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy 
' ' 

.. , ,. 
.. ,i 

.. . '

|.)'hozzájaniaBudąpeqtVtrII.k.erülę|'DiószegiSámqe"t,utgats.z+rrl
alatti, 1 szobás, konnfortos kornfort kozatű,27'gg m? alaptęrü1etiĺ laląís oo11ątkoz,ísábanB. S.-né bérlővel fennállb béľleti jogviszony közos mégeg;iezéssel. to'tono

-megsziintet.ę5éve1:-egýdpjÍi1eg'r{s.z.'eĺéaBudapestVtrIIikerĹilet,'Ió?.s^ef,,rłtcĽC\zarĺ ala.ti, 2-šzobás, ťońfo'to' komfóffoko,",t,.,-ei,sď]ű,-,lut'tu,ĺilętn..h,klĺs. 
:

megtekintett állapotban töľténő, hatźrozott idejű, 2022. június ro. 
- 
napjeĺ g sző1a

bérbeadásához azza| a feltétellel, hogy B. S.-né a jelenleg haszná|t lakást a cseľęlakás
birtokbavéte1ét.kĺjvetőmaxiĺn'qgl.90.nąpqn'.ęltitátadja:-.'.,.':...

;,i.

A cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos miiszakí ľ,"ly."äľĺas - saját koltqggę'.-; ''bérlőfeladata,me|yetmegál1ąpodásĹankĺitelesvállalni.,"

$le|9s: ĺcl .sefuaĺo.s!GazdálkpdásiiKĺ'zpontZ'rt.va1yo'IIgąZdálk'9dási.igpzgatőjt +':. ':', ..:-Határidő:20I7.szeptemberl.l1....'.'.':.:'-'

2.) felkéri a Józsefuĺírosi Gazálĺtkodesi Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában
meg}latáĺozottmegállapodásokésabér-1eÍis;łeruĺ5đésmegköÍéqÉľe.'.:''.

|ele|gs; ilóesefu.árosi Gaz!álkodasi Kö zpont.:ZrŁ. vagy,Qn1azdálkodási ig a4 5ľ1tőja
Ha-tríridő: 2017. okĺób,er.16., ] . I

:.,: ., .. .. 
. I ,1 

.i: 
ri. . , ,,.r.r.,

3.) kötele{.'B. S.-4ét,hgg51 az !') p.o-ntlan męgięldlt lakás'biľto'kbav'.etelEt.l<tiveto'.ęľe5otu
. ...9)0-!4p.o.n bgha|.ał fllltąl'a.jelęqlpg hąśz".ĺĺ Ěudapqst'V|ľ. łárł.let, .Ďioszegi sá'ń.j;;;

- 

olqrr @lclll l.^el rrrě\-,ö.š.rlul ||lutlLv.ę' ur.ęsęIr.äuJa.le.

yigazggtőj;a
:.:.. :

Felolős:,Józ5ęfiĺáľogiGazdelkgdés;iKözpgntZrt.
Határidő: a Bqdapest \IIII. keriilet, József

biľtokbavételét követő 90 nap
alat,ł-i lakás

Napĺľend 4.4. pontja: A Budapest VIil. keľĺilet, Lokomotív u
alą.tti lakiĹq el.idegenítéséľe vonatĘozó hatlroz,ąt javÍtása ]i , ..

Előterj esztő : Bozstk Istvdn P*éter' - vagyongazdáIkodági .igqzgat{



JakabfyTarnás, ..'] ,.: .. j,''''.'

A MAV telépiilakások kapcsán ęzerszer elmondott dolgot nem mondaná el'még,eg.yszer.
....t r. i.:

ô '.,' ;Ą .. ' ''DOOS Gyorry ':' : '"' '. ,: ; ;,
A vitát |ezáqa. Szavaztsrabocsátja aza|ábbihatźnozatiiavaslatot: :

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.)' u 626/20|7: (VII.I9.) száĺnűhatáĺozatźnak 1.) ésZ.)pontjaitvisszavonja. ..:,:.

Felelős.:Józsefüĺíroši.Gi*dálłłodásílKözpontZrt.vagyongazdálkodasiigazgatĄa .' . 
.

Hat.áľidő: 20|7. szeptember.'t1. ' : .''-' '-'' ,'".

2.) hozzájáru|.tii:ingatłartrnyilviántaľt{llzrn a Budapest V.trI{. kei.üĺet, Lokoĺi'.iotív utca{D

-szźtma|atti_1elytajzi'siámonnyilv.ĺnľjnoiĺ;io,#ul^pťertilet

2 szobĺís, komfoľtos komfortfokozatil, a kĺjzös tulajdonbó| 1.+37/|0.000 
.fulajdoni

hányadda| rendelkező l.akásra vonatkozóan bértők iészére történő eladási ujanut
'.jmegküldéséhez, a Képviselői.testĹĺ1et.. 217/fa.I4: (xlj05.)' ."" 4ii;biš. iu'i9j .;.#".l
hatźtrozataibarl foglaltak .szeř.inL a vízinii. cśatoľnamű' krizrĺi.ííŕondszer: 'fe|Íiítźs
költségeivel megegyező, a |ďkásra az .ereáet.i]'ki||taló. katźr6zilbart1'és..ai.áĺapjan ktĺttitt,lakásbérleti szerzőđésben meghatźtozottalapteľiilet arźnyában eső 2.745.656,-.Ft összegiĺ
éľték 100 %o-ávalmegegyezłő összegű, 2.74ś.656,- Ft összegben töľténő kĺizlesével.. -''.

:

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vałyongazdálkodási igazgaĄa
Hataľidő: 20|7. szeptember 1 1.

. .. .1, i. : , . I 
.

3.)'' felkéľi a Józsefuĺĺľosl. GazjálkodáŠi.Kĺiżpo nt Żrt.-t.a hatźlrozat.2.)..pontja'szerinti éIađási
aján|atkikiildéséľe ,va|,arnint'azadásvéteii szerződés megkötéséľeĺ 

j.' " 
:.''].. 

_-':-- -,---".

Felelős: Józsefulíľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyo'rlgazdálkodĺísi igazgatója i .. ,

Határidő:zjl7. október3t. ] . .., ..,l. l -- . |'

Soós Gyöľgy
Megállapítją hogy 12 igen,
elfogadta:

. . 1. 
:

1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatfuazatot

775Dnn. (x.11.) sz. Városgazdálkodĺĺsi é9 Pén7üryĺ Biz ottság határozata
(l2 igen' 1.neiŕi', j0 taľÍózlĺodás.szaÝaza-ttä|)... 

. 
. '' ] ' 

.'

A Vĺĺľosgĺizdĺílkodláśi.és Pénzügyi Bizottsrág.ligy dönt, hogy
' r ' r: ;!..-.i 

-,..=l 
j j

I.): a626||017. (VJI.19',)'száiirúlhatĺárcl :.ĺliánakl'.) és 2.) pontjait viss-avo ......'.].''.''..1";:.':..':.-'..
F'elelő s : József ilríro s i Gaz dálko dási Közpo nt Zft :, v agy oingazdálkidĺísi igazgaffi a
Hatandí5:20t7. szeptem.beŕ,11. .' ', '| ]:

iaĺ..ul az..ińsätĺan.1i '@ĘĘbäli .a. Budapést VItrI; ]keĺtilét; :Lo.kómotív

I 1 ,,:i I i. t.,t r: til:ir:;lr,;ri-jrliti i;jrlr:r:l;i,,:rfi.j.l lirj



hanyaddal rendęlkező lakásra vbnatkozóan bérlők részére töľténő eladlásii ą!ą'ĺr'.I.ąj..
megkiildęq€b.ąz, ?' Képviselq-test.ĹĺleÍ ,2t;7Ęa!!,.' (XI=05i) ,és 4I.l?0.I5. .dI..19,), šzĺ,^t,
haáľozata1ban foglaltak szerint, a vízmu, ".uto*ŕoĺ kcĺzműľendszeľ 

"ľ"iĺ:it'ĺ'
kĺiltségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló hatźrozatban és'az ďapjrán$t(lt1.
lakásbérleti szerzódésben meghatáĺozott atap1ertil9Í aĺány4.b'gn .aső.217;45,$5ó'...Ft'.ĺi.gs'zęgú,:
érték l00 yo-ával mege gyezo tisszegtĺ, 2.745.656,- Ft ĺissz egben törtérrő kĺizlésév'el.

Eelelős: JózseÍvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vawongazdálkodasi igazgat.öja
Hatáľidő:2017. szeptembeĺ 1|.' : ''. ' '] ]. ,, :.' ;

3.) felkéri a Józspfu.ĺíŕos.i G''ązdĺáĺ.kodás!.Közp9ĺtt:.Z'{.ł-'ś:a..L161łźlr"p.'a'i,,2,) .''pon.tjąszeľin1i.etą&ási,
ajźn|atkiküldésére,valamintazadźsv:éte|i'szeruőđé'*"gl.tĺiEśe*á.'].. - 

", '.. j,,l

Felelős: Józsefuarpsi Gazdĺĺ]kodĺĺsiKĺizpontZrt.vagyong.azdá'lkođasiigazgatőją .' . , ,-. ]Hatźlrĺdő:'.201,7.októbe.ľ.31,|:.:',..:
'.. l. : .. .

Napĺľend 4.6. lpontja; La..kés etidegení{ésévet-IęF.9s.Q.ląÍqs. v'ét,e|ár, és'.eladási.'ajánlat
jór.áhaa-ása - Budapest VIII. kerület. Víg ut.'-)
Előterj1eqz{ő:.;Bozs.k ,stv , 

n Féter - vagłangazdálkoddsi igazgató :( ,,

SoĺísGytĺr.ry
A vitát megnyitja, megadjaaszőtJakabt ľames képviselónek. l - .'-: 

l

. i...

JakabsTamás tl i.j'''' .' l] 'j l
9y.yrjn h9gy egy elírasľóllehet csak szó, ugyanis az olvashatő azélbterjesztesuen, trogy az
5 ,ą.l.!e!'9!bő1á!ó trírsashazb,:ap.5 dbonkonnarry.zatttulajdonú,plbetpJ'yą11 .$-ze-r.intg ;e'z egy'-jő5ĺą|
nagyobb táĺsasház, egyébkén't atźrygyával.ninosęn ktĺtĺntisetp po.ó'bie*". . "'. '. .. .. .'' 

- 
i

SoĺísGyiiľgy . : '

Yźiaszadásľa megadja a szőt az előterjesztónek,

Bozsĺk István Péter
Valóban elírás tĺiľtént, megköszĺĺni az észręvéte|t.

l:l;. . r '1. ':

Soós Gyiiľgy
Avitát|ezĄ:a.Szavazźsrabocsátjaaza|ábbihatarozati javaslatot:

. . -;-i.--,-.:.- ,: .,,:... i... .!i.

ľéiäiöšiToźśěfuáióší

t.' l

i.!

1.)

i i 
L 

; 
! : 

: 

j 

i I 
: 
.! i i i



2.) felkéľi a Jőzsefvźnosi Gazdálkodĺási Központ Zrt.-t ahatźÍozatl.) pontja szeľinti eladási. ajźn|atkikiildésére,.välanrint aťađźtslĺételiszerzh:dés megkĺitéséľe.. ] 'l'; .': 1:'

rl ' .. .: , . t: - : 
'

Fé le l ő s : 
. 

.Iózsefü ĺĺľo si Gazdálkodas i Kö zpont Zrt. v agy ongazdéiko đási igazgatőj a'
Hatłíridó:20I7,októbeľ31. :) .': ' .' .] ]

Soĺós'Gyiĺľry. i'; :i : . .: } ] ]',l ' .,'',' .:,
Megálłąpítja, hogy 13 igen, 0 neĺn, 0 .tartó'zkodas sż,avazaÍ1ala,BizottŚá$:.az a|.źlbbi..haiargzatot
elfogadta:'.:.,::].-l''

776ĺ2017. (Ix.lĺ.) sz. Város$azdá|kodási-.ésPénzůĺgyi.Bizotts ághatáiĺazata ' ., ji'

(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal) j

A-Vĺľosg,azdáłkodrásiésPénáigyŕBizottság.úgy'dtĺnĘhogy
.. . ::., ,: .... ::..r:,r.

1.) hozzájnu| a Budapest VJII. kerület, Víg utcaIID. szrĺm ďatti1J|!)
hĺsz.-ú, 95 ,Ń alapterü.letű; 3 * ,Yĺ szobás, komfortos kor.lr,fortfokozäfu' a kozĺĺs
tulajdonbó| hozzá tartoző 415110.000 tulajdoni hrínyaddal ĺľerldołkéiőlt..,träkásřłÍ.
vonatkozóan béľlő tészére t<irténő eladási aján|at megkiĺldéséhez, a Budapest
Józsefuĺĺrosi onkonnlĺnyzat tulajdonában á||ő lakasoř eľdegenitéséről szóló
3512016.. (KI.08.) ĺinkorményzati ľendelet |6. s (l) bekezdés bc).1''p''1.655;o'.
me'ghatáľozottak i szeriĺĺt - az e|késai|t ..foľgalrni .értékbecśtésbell .,ĺnegálĺapĺĺoo ľoĺ!ał'ĺ.nĺ
éľték 55 %a-áva| megegyezłó <isszegíĺ - 19.635.000 Ft vételáÍ közlése -éil.tt.. ,. ř- .. 'i. .

Felelĺĺs: JózsefuarosiGażdalkodásí''-Ktizpont:Zrt.,v,agyoĺgazdálliodásiigaz;gatőjia . ) ' ''. ':'.'' j.

Hatáľidő:20l.7.szeptembeľ'l1..''...)'...,',-|

2.) felkéri a Józsefuĺĺľosi GazdálkodaŚi'Központ Zrt.-t a'hatźtrozat 1'.) poĺrtja'szerinti;éladáśi.
ajánlatkiküldéséľě, valamint az adásvéte|ii szerzőđés megkötés ere. 

-

Felelős:'Józsefuĺĺiosi Gaedálkodási Kĺizpont Zr.t..uagyonsażdálkodĺĺsi igazgatoja , : .

Ha.Íi*idÍj:2017..október31. i

:, Jävaslat.ä. Budapest.'v,.{n.'kerĺiléti,Salgótaľjáni urcłSze'mafoľ
utca sżá.ń..älät.tii latĺĺ[s elĺdegěnítésével' ikapcs,tilá'tös. .'v.é'telář é.s:.elá'dásĺ
ajántat jĺóÝáhĺ!ý'xĺ'ra ; esefi .điihtés. aĘj án
Előterjeszt :.BoŻsikIsnĺźn,Péter.'ýagyongazůźltrndásiigazgatő . . i' .

i

Soĺis Gytirry : :, ' ' .' ;

A vitát m"egnyitją megadja a szót Jakabfu Tamłás képviselőnek. : ' ' ' 1''

Jźi'l<abt' Tamás . : .. .' :' . :

Megiegyzése: a korábbihoz hasonló

'.Soĺós.Gyłiľry '1 '. ; '':
..: .- '':...;...'.ł'jf ;ĺĺitźltlezÁĺl*",'Szavazálsra ' ; *;;]i.;;.



A Vaĺosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy
'. : r :.. -. . .: ,1.

\.) h9zzájar.u|, az ingätlan-nyilvántąľtĺĺsbag a Budapest. V.ilI..kerÍilet,:Sa1gó.tąqjríni.*rrcD

- 

szám alaftFlelyrĄzi számon nyilvantŁrrt ott, 46 rnz alapterĹiletíĺ,
1 szobás,..kon.fuĺtos 'komfortfokoz'at,ű,. a -kcjzĺis. tulajdonbó.l.2,2I7l.IQ00o:lfu1ajdoni.'
hanyaddď rendelkező lakásľa vonatkozóan béľlő részére tĺĺrténő:':eladĺísi ajrĺnlat.
megküldéséhez, a Képviselő-testtilet 21712014. CXI.05.) és a 4tD015. (il.19.) SZárnú
hatÁľoizatafran fogłaltak szeľin! a vizmu, cŚatomamű közinrĺŕendszer felújítas
költségeivel megegyező, a|akźsra az eredeti kiutaló hatźrozatban.és ąz ala.pjĺán.k.<ĺttĺtt..;.

, Jakásbé'ľtetl,szerzodésben'meghatárazoĹt'oLapteriiletaľiányában eső 1..887.ó38;-E'ĺ.1ĺs579gii...
érték 100 %g-áva|' mege.gyező összegű, 1 .887.63 8,- Ft összegben t<irténő kĺjzlésével: . ' ; '- '

Felelős: Józsefuaľpsi,Gazdĺílko.dási Kĺĺzpo-pt Zrt.u''agyongazdálkodasiĘazgat'ója,.. : ;'' .

Hat.áridő: f0I7. szeptembeľ:ll. - l .'

2.) felkéń a Józsefuaľosi Gazdálkodasi K<izpont Zĺt\-t.łhatározrt 1:) pontja szęrinti.eladási
aj ánlat kiküldé sére, valamint az ađźrv éte|í szer zo dés megkö,té s éľe.

Fetelős: Józsefrarosi Gazdálkodási Kozpo ntZrt. vagyongazdálkodási igaz:'gatója ;
Hatlíľidő:20l7:okętőbeľ3l.. . . .

:'
.r' I : ' . , r ' t

Soós'GJtiľgy : '. '.' .. ] l',l,'. "..i.
MegíuapítjlĄ:hogy.1ĺ igen, ł. nem' 1 tar'tőzkodás szavąZaĹtal a.Bizottq.ąg..aza.lźbbí'hat$rg.zatot
elfogadta: : ;.:

77712017. (Ix.1ĺr) sz.j'vi.ĺrosgązd.álkodási:és Pénzĺĺglłĺ.BizoJtsá.g.hłtáľ:azątgl' , . : .'.,'.:.. ,

(11 ĺgen' 1 nem, t Íartőzkodás szavazatta|)

A Yarosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság..úg'y đdĺrt,i hogy.

|.) hoz"'áiźlru| az ingatlarl-

-

ilvrántartásban a Budapest VIII. keľĹilet, Salgótaľjáni utcah - -:y--;"7- "-----
számpn nyi'l:v.ĺántaĺJq tt, ą s rĺł,ąIapteľtileú;,. .

1 szobás, komfoŕos komfortfokoz-atíi, a közös fulajdonbó| 2.zI7l1a,6gg1..1u|ajdoĺu
hanyaddal rendelkező lakĺásľa vonatkozóan béľlő részéte töľtéĺő elađási ajanLat
megktĺldéséhez, a Képviselő-testiilet 2|7/20t4. Cx.05') és a 4112015. (11.19.) sżĺľnĺ

:hatáľozataiban foglaltat<' sze.ľint, a 'uínnu, csato.rng4ű k<izmrĺręndszer''. fplú:iít.ási.
; l.k6|1'6*"ivę!..lľrcgę.gy.e79.;.ąląkźs.ĺa..az.p{ędgÍi kiuÍďó haligozatban é"s éziąlapj;ąĺrĺktĺtĺiu 

'lakásbérleti szerzőđésben 'meghatáľozott ďapteĺiilet.aúny'étfu.ąnęső,1,88Z618;3F.t$gepg!r' l

éľték I00 %-wa|megegyezo.tisszegű; 1.887.638,- Ft összegben tĺiľ'1renő kĺĺzlésévpl. : - ; .. ' .

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodrĺsi KözpontZrt.vagyongazdrĺĺkodlĺsi igazgatója
HaÍaĺidő: 2017. szeptembeľ 1l.

2.) felkéľi a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási K<i4ont Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szę.riÍIjĺ etadĺási

Enlal kikiiłdé'sére, vďamint az adásvétę|i szerzőđés megkötésére. ' .'' ..' ',i '. l

Felelős:JózsefuaĺosiGazdá1kodasiKözpontZrt.vagyoLgazdálkodrásiigazgatőjia:.;..,.

,38



Napiľend4.10.'pontja:Jav.asIaÚ]aBudapestY'tr[.,keľüIet,LokomotívűtcD
szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és elađási ";ĺĺlut.i.ĺ'łh|ffi-'1eseti dłintés alapján
E l ő t e rj e s z t ő : B o z s ik I s tv án P é te r . v a g5l o ngaz!át ko das i i g ąz gat ó

Soós György
A vitát megnyitja. M9qkýrdezi :ĺakab5. Tamáslképviselőt,. ugy,anaz-e.a hozzaftlz:lĺÝďó.jal n
vá|asz: igen, tehát avitát|ezĄa. Szavaz'ásrabocsátja az a|ábbíiatnozatíjävxtatotl -.-_. ^ 

) .

A Városgazdálkodlísi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hazzáj'aÍa| az ingatłan-nyilvĺíhtartásban a Budapest VIII. kěrület;.'I.okoryöJív urc'Đ

-.szźrrla\atane|yajzi.'.á*onnýlvantartott,95m-.'-alaptértiletű.

| + 2 % szobĺĺs, komfoľtos kornfoľtfokozaťu' akiiżös fulajdonbót 3.030/10.ooo:trĺa3tĺoní
hrányaddat ľendelkező lakásra vonatkozóan bérlő réšzére ttiľténő ďad5uűá"il;. megkülđéséhez, a Képviselő-testiilet 2|7/2014. cKI.05.) és 41120|5. QI.ĺp)Jąłana
határozataiban foglaltak sfeľint, .a vízmtÍl, csatornamű ktizmiiřenas*' iĺolĺjĺta*
kdltségeivel'megegyező, a |akásra az aredeti kiutaló hatáĺozatban és az a|apj'an tótĺitt
lakásbérleti szerułĺdésben meghataľozott a|aptgrÍi\et gľ;őnyában eső 2.688.455;--l.ft.osszogu

. 
.éľtek' |00,oÁ.áva7'liĺegegező tiśs'egtĺ; .2..688.455,,Ft 

öšś.lrcgh.ŕ' io*Jĺä m'léséÝ.eli ''.
; 

ji 
r : .; .. 

. : :,

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási KĺizpoŃZrt. vagyongazdá|kodźsiigazgbtőja
Haténd(í:'f0ľ7..szeptém,ber 11. '. ]] -'. 

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

2.) felkéń a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpiont Zrt,-t ahatérazat 1.) pontja szeriĺti'eladási.
ajźnlatkikiildésére,valamint azadźsvéteííszerzőiidésmegkötése,e:: : " , . '-..-'--'.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdĺĺlkodasi igazgatqa '', 
, :'! . ..i '

Hatĺáíidő j 2o-I7:. okto.beľ : l. '. . ;' '' .: '

t: . 
:

Soós Gytirry
MegáLlapítja' hogy 11 igen, 1 nem, 1 taľtózkodrís szavazatta|a Bizottság az atábbifiatríĺo zatot..
el'ftigadtá: ' .: ]'y .. : - .: 

...

778ĺ20t1. (tx.11.) sz. Váľosgazďá|kodásĺ és Pénzügyĺ BŁotts ághaÍározata
(l1 ĺgen, 1 néni,:ĺ" ta*ĺzt<.oaäs.szaÝazá'Útĺł'l).- 

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

''

AVríľoŚgazdłátkodásiés.Fénz;ĹĺgyiBizottságrigyđönt,hogy. l ! .-,.;..ĺ.. .- . '.. ',.'. :

:. ; r. .., 
.

r:ii:iri::f ! j! :.::j;i:i::ri



FpleIős1Jó7sefuĺáľosiG,ązdálkqdási:KOzpoftZ-,t.vagyĐÍLgazdálkpdási:igézgątőja
Határi.dő;2a.I7.szęPte.ĺłbeĺ.1.1

2.) felkéń a Józsefuaľosi Gazdálkgdási.Kci7po nt.Zrt.-t a hatźrozat. [) pontja śżerĺntĺ eluaäĺ
ajánlat kikĹildésére, valamint az adásvéteIi szerzőđés megkĺĺtésére. 

.

. ,'- . ,':,Felelős: Józsefulír''''''osiGazdálkodási Köz.ppfiZrt.'v'ąEyonšea,dĺílkodasi igązgętő1a. . . .. l

Hatíridő: 20]17,oI<łőbeĺ31.,. .).,' ] ..'':

Napĺrend 4.13. pontja: Javaslat a Budapest vIIÍ. Iĺäńlet, ŕ*o.,..27.,,5,,ni,.ulátti.ĺĺ"".,
finkoľmányzaÍi. .tulaj'donú, .nęm ^ Iąkás' céljáľa 

' 
's7olg{ló;. heýiség i'béľbead.ása

vonatkozá5ában
Előtgrjesz!ő: Bozsik trstváp P(teyĺ:uąTľonłazdúlkodási igazgató

i: 1 .. .. l

Soĺós Gytirgy 
''A.vitiát.negnyitja' rnegadja aszótJakabff Tamas képviselőnek. : - '.' ., .',. :.

{lal<abfvľąmás; . ']. :|..'''' .. 1':! -.':'.'''.l..,),)1.
Egy magĺán svem€try szęretné kibérelni .a helyiqégeÍ'' Ú' ey vÍli, 

"'' 
ę1qt, ,,"- ;sígkgtt. a. Bĺzoq.t.seg

megszavazli, ugyanis az előteqesztés szerint azi|IeÍ(5 valamifele terrneteíiet készÍt, a'iĺ"ž
a|apanyagokat táĺolna. Ha:9gľén1vállalkoz'o' lenne, vag.y,valar-n.ilyenÍłí1pąs.yáłúik;';J.i;;;
peľsze. De egy magánszemély milyen terméket készít, arĺĺhez aĺlyagfuot'ássa'V.an.szfüspgz,., 

1

59ó; G' yti1g.y.. j] ,. ,l.i

Yéůaszadásra megadja a szőt.az.előte{ęs ztĘnek. ' ' 
..

BozsikIstr.ánPéteľ'':]'']'..''.,''':'''
'G',yilngyöket ťúz, konkľétan, és ehhez szeretné a gyöngyökei még.:fonďgkąt. t',olrĺ,. n.4
rnagiínszemélyként is végezheti, és egyébként azértjavasoltĺík u ut'téuäa.t' meľt ez gEY
udvari helyiség, utcai helyis égbérbeadását nem szokták javasolni a nem vállalkozók részérc.

'::',''.i"' 
i

!o.óq..G;gľsľ.. ..:]1 ,''...,., ..,--'':. ,l:... . :.:':.....'..,'.i.,.,..,'
További kérdés, hozzaśzőIas nincs, a vitát |ezĄa,. Szav:azásia bocsátja az a[ábbi naąrgnäti
javaslatot:

1.) hoz.zát1árul a B"u!aPe.1 ľľ. ker'ĺilet,.E,jő-.). ??., :?AÍl a-\afti.3s{s5 ,.'hľsą::ú.ép.iile't.ben
taLálhatő,29 m- alapteľtiletiĺ, iiľes, udvaľi bejaľatu, ftĺldszinii, nem lakás '.eij.ĺ.á śuólgalá

' helyjség bĺśr.bea!ásáh1zhatźnozat|'44 idóľe,30.napos felĺnon"dĺási időikiköté'eyetil-4'
, ągé$ze4ý\ł. rý .sv$.'pł 'ł4.łĺ..!f'ľp..zĺás "ef,2?i025n. ľťh''' 

q:t.4ľĄ,F-é1"ĺĺ' ag t tĺizipmĺ
éskĹilönszolgtiltatísidíjat.osszegdn.. ' ,'''.' ..

Felęlős:J,őzsefvárosiG3zdá1kodáŚi1I(<izpoĺlÍ1,rt,vag;y'g''ga'aĺIl.oaesiispz,e,atśJ?,.,,.
Hat.ĺridő:20.17..szeBtom.bpĺ 1l. .'...' .'. .::'' i . ... '',;-.:; .,'' . 1 .^.. ' . ..

t 'l t, i .r:.



lakás céljríra szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől sző|ő 35/20|3. (VI.20.)
ĺĺnkoľmányzati rendelet 14. $ (2),ibekezđéseaĺapj'ĺáň;3 havi-'bruttó,béľ1eti.aĺj"uľ *'ef"l"tá
9:aqék megfizetését, valamint u 17. $ (4) bekezdése alapjĺĺn közjegyzíő élott 

"gyolaĺnkötelězettségvállalxí..rtýłftitkażaia|aĺtesĺĺt'vaiĺa1jä.ä.léenđđ.l6i16.ĺł.'.-'.'' .. ..-..'..','';:'"
Felclős: Józsefuárosi GazdálkoĺJási KĺizpoĺtZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja ': :-.

Hatáľiđő: 2017. október 31.
''|

.: ...,:. .. . ;..,,.-'
Soós Gyiirgy
Megállapítją'hopý t2.igén,0 neÉü ĺ'taľtóżkgdás,sirlv,ázattal aBTzotts,áE:az a|źtbbihatźtozatot
elfogadta:

77912017, (Ix.11.) sz. Városgazdá/rkodálsi'és PénzůigyÍBizottĺĺg,hoftáirazata
(12 ĺgen' 0 nem, l tartőzkodás szavazatÚal)

AVárosgazdálkodásiésP.enzrisľiBizottságúgy.d<inthogy.'-.i,..,
'.'

1.) hozzfrfiárul a B'udapest VIII. kerůĺlet, FutĺĎ u. 27; szám a|atti,35685 hľsz.-ú éptilétbeni
ta|áihatő,29 m'alapteľületií, iiľes, udvaľi bejźratű' fti|ds/nti, nem'lakas .cé\ara szo|gźiő
helyiség béľbead,ás'ał'ioz Wathłazat|áń:íđőf.d,'30 ĺrapóslľelĺłoaaasĺ iao;''kiłŁotese"eĺ1ĺi*ł
magánszemély részéľe.,i rĺi'xeĺ.roĘĺs'eéljáŕa ;,ffi0fś;.-''Ftlńĺ i+Áiłľ uá.l.ĺ ałi i l.á'*"'ĺ
és kĹilönszolgáltatási díjak ĺisszegen. 

- . '' ;. 1., ..: ,: r_rr:r", :.r ,'. .i,.; i:.,,t..,,, l

Felelĺís: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási iglvgatőja
Haiaridő:'fUtr7;sizeptember1'ĺĺ.:';ll'...l'r]

,;{i:.. ,.,,: t ),.'. ,, I :j . I I,;;r: i.:..tr .: ii.,.].,1:.1..;....1..i.

2) felkéri a,Józsefuarosi Gazdálkodási Köz-p ont Zrt.-t a.haťarozat 1.)pbiĺtja.szěľĺńti:bŁ't''1eti

1z9tződĘymegkötésére,amelynekfeltételě,hogyazonkormány"aínaiáoĺaaanállónem
lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéteteiľői sżó'ló'€s,ĺ|uflts. "ĺvlizo.l
önkoľĺrlĺńyzati rendelet 14. $ (2) bekezđése a|apjan3 haví ii.ruttő.ibéřt' dĺjnak'ňiĚgľebrá

::"1é.k megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjĺáń köz1egyző ólatt 
"gy"laulĺkötelezet'tśég1'ál1ďáśiinyitáti<ozáť 'ałaĺrkitveilalja a{eet.lao.'Łtĺľĺo. ,".'7| . . : '':' ;.;-'- .,-..' ..'

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkođĺási KĺĺzpoÍrtZft. vaąyongazdálkodrĺsi iÉazeatĺ;ia:...', 
. .' i ''

Flatlĺridő: 2017. október 31. ' . ,7 " -] , ''

5. Eryéb előteľjesztések
(írĺźsbeli el'őterjesztéý 

]

.'Napjrend .,5.:1. pontja: JavaďaÍ kultuľáIĺs támggatással. k,''ąppsolatos
meghozata|ára
Előterjesztő; dr. Bojsza Krisztina - HumdnsąolglźItatási Ügosztáty vezetője

d.ö.ntések

Soós G'yłir,ry
A vitrít m'ggnyitją m{d kérd éset hozzaszólĺísok hiłínyában Le7Ąa. Szauązasra bocsátja az



A.Varogga7dálkodĺĺsĺ és Péazilgyi Bizottság'ýgy dĺin(, h.pgy l'; '''.
..

l. tĺíľnogatasi szerzoďést .köt,. az'tłńefi;.Eľ'őfo-rrrások.M.łnip;zté4!.Ęávą!
Budapest, Szalay utca 10-14.) 4.200.000,- Ft összegben a 2017. évi

. i,. ..,' ,

(s7pkłłe,,'lLy:, .l 05 5

Magdolna Napok
támogatasaérd.esbon . '. . ' ' :'i'.

Felelős: polgáľmestoĺ
Hatáľidő: 2017 . szeptember 1 1.

2. fęlkéfr 
. a.p g|gąppe5te ľÍł a.hatźr q;zą!

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20 1 7. szeptembeĺ 1.1.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy l3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatlal a Bizottság az atábbihatározatot
elfogad,la;, .t ::. .:: : "..,i,.;,i,r:.:...,,,.r ,.1,,,:, 1 ;, 1

":.,.""'''i'''1"v8glżg1'7:?.(dX..11.}sz.'Yárosgazdá|kqdáłiésPé*nz"iiry.i.ts'iizp.tÉ'piĺg\ąý.4ł:ppgÍł.ĺ'
; .' . (1 3 .ĺgpn,:'o nem';0'$ąjrtó7kqdáp s.p:e.:l'agąŕ-ł.'4Đ. i.' . . ;.:;

A.ViĺrosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságúg'ydönt,näÉ, 
.''.]:]:] ll."-.,'].::'..,..; ''.': ; ''

:.;.i'...'].l'].'''íJ.l'''':.''i''..:',i.:,;..''...o...l1''i.,.;'.'1'1.'1..,i.
l. támogatźlsi szerzodést köt az Emben Erőforrások Minisztéľilll.ąával...(5zé|ĺ!re|'y;..;1.0.55

Budapest, Szalay utoa 10-14.) 4.200.000,- Ft <isszegben a 2017. évi Magdolna Napok
.,tánggętas.g:érd9"k9bęq'

Felelős: polgánn.esteĺ.. ,'.] ..''., .,

Hatráridő:, 2017. szeptember 1 1.

Soós Gyiiľgy
Záĺti|ést rendel ol.

,.,i', . ..; -. ,:..:..r:.i

triii.rl,,l:.r'iLl,: ii:'ri.il.t!t:..-':r;r'|:,1:i r:,;: i;,1:. i;.i,ri:, ,,i, i....,,,r',',1, ,,',',
łił;ili]i.iijii!1]i.iijil 

j



rĺcrulęll rrouĺJzl U. J):.SZä.Ill.alantlnelyrsegvonatkozäsłban : ZAI{T.UI:,ES ' :

Előterjesztő: Bpąjrt;;ýnán Péter - Józsefvtźrosi Gaztltźlkldt\si Központ Zrt.
v a gl o ng az d á 

fł..,dł 
šr aaz s atĺ:n,

6. zźrt ülés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(írás beli előterj esztés)

Napiĺend'6;ĺ,. pontjĺĺ:.A..il.V.áll PIuśi Bt. pôľen:kívüli ep'.ĺrzségĺ ajántratä..a,Budäpest V'IIII
keľÍilet, Dobozi u.39. szám alatti''helyĺsé$vonatkożásában 

- . .zÁRT.tlĺ,És

tijłtént'az,]Vtrtitv. 46.$ (2) bekezdése éľtelměben. A
és iź.meghozott .v8I/20 I 7; (IX 1 l) sz. WB

a'-Żýt nles rőI kěsziilt jegłzőkii nyv tartalmaua

Napiľend6.2.pontja:JavaslataBudapestvItrI.keľület,Kľr'idyutszám
a|atti'lakás pá|yázĺton kívůilĺ minőségi lakáscseľéjéľe ż^RT 'tĺr,ns 

.

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefiárosi 'Gazdátkoůisi .',Kozpoh,i. Zrt
vaglo ngaz dálkndás i tgaz gatój a

A napirend tárgyaldsa uźrt íilés keretében tiirtént az Miitv. 46.s Q) bekezdése értelmében. Á
napíľend tlŕrglalúsa során elhangzottałĺat és a meghozott 782/2017. (IXLI.) sz. WB

hatórozatot a zdrt iilěsről késziilt jegłzőkönyv tartalmazza.

Soĺós Gyöľgy ] ]'
Az ülés újra nyilvános, és a végéhezérvén te,heÍőség van kéľdések fęltétęlére.

Kľľvlsr- r'or ľľr,vrľ,ÁcosÍľÁs. xÉnnspr
(s zó s zer inti l e ír ás b an)

Soĺĺs Gviiľw

-.-
Az Or utcában végre sikeľĹilt nagy nehezen az Elektromos Múveknek 3 hónap uüín a
burkolatot hel'yľeállítania, erre most feltĺiľték. Tegnap mentem pont aĺľą ligyhogy sziretnék a
Hivataltól egy vá|wzt kapni, hogy a vadiújonnan |easzfa|tozott utcáinkat miéľt vágiak csak
úgy fel. Egyébként ez ugyanigy megtöľtént a Krudy utcában is, még miqdig nincs
helyreállíwa' a Somogyi Béla utcában, tehát eľre kémék szépen nagyobb hangslilý f.k.tet''i,
mert borzasztő áI|apotok vannak.
Illetőleg lenne még egy pľoblémám. Azt szerętrÉm megkéľdezni, vagy megkémi a Hivatalt,
hogy vegye fel a kapcsolatot a Vajdahunyad l. 4. szátmÍlhajléktal,an"^|Id,it,hogy hogy y611

a beengedési rendjĺik. Ugyanis ott estę 6 őtautźn á|đat|an ĺállapotok vannak, n"''' eng"äik be
az ottlakókat. Úgyhogy kéťünk máľ ki egy házirendet,meg jeläzzfü a felettes szerveknek.
Kéľdések vannak-e még? Nincsenek, akkoľ a bizottsági ülést |3 óra 14 perckoľ bezáĺom,
kö sz<jnö,m 

. 

a r észsĺ ételt.

K. m. f.



Ął;.Mĺjtv.-Ęe"n,'foglalĺ .rendęlk'e.zéłekne!5; nęgfe.lęl'. és': a. Váľosgazdálkpďási ęs;iĘé-pĄgyi.'
Bizottság 201'7.'sze.ptember 1l-ei iilésén elhangzottakąt hitelesen tanúsítją] ." . ' .' . ' .

Ajeg4łőkönyye!készítette: 
11

bdw Il^ltń,.t 0.-ll-
Deákné LoinczMźlĺta
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézĺĺje

A iegvzőkłinw melléklete:

- 1. sz. metléilĺIet ĺ a 764/20I/. (X.] l') sz. VP'B hlatározałmelléktete

.2. sz. melléklet l ą 768/20]7. (IX,]I.) sz. VPB határozat melléklete

.3. sz. melléklet l név szerinti szavazást listą .'' ' . ' .i. l]' ]'l

i l ]: ą.!.' ;l;'.''.'.''....''



1. sz. melléklet
a 764/2017. (1X.11.) sz.

VPB határozat melléklete

NYILATKA.ZA'T

Budapest.Főváľos VII,I. kerütet Jĺózsefváľosi önkormźlry,rat (lo82 Budapesf, Baĺoss u.
63-67,, adőszáma:15]J:5715-242) aVźnosgańállkodrási.'ęs Pénzügyr Bizottsága .........l2o|7
(IX. 1 1 .) száĺĺrlű hatźro,zata a|apjźn

hozzáiära|ását adja

a|lhoz, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺáľosi Önkorĺn änyzat kizaróIagos
fulajdonában álll, 35|23t11hľsz. ďatt nýlvantaĺott, f0 m2 alapteľĺitetíí, természetbeÁ a
Budapest VIII. kerÍilet Teleki Láĺsztő téi 1-3. szám alatt tďálható Ú; ľaám téľÍ Pĺac AÁ
jelíÍ' ngm l'akłás ce.ljára szolgáló helýségre vonatkozóan Jáľomi János A1tĺtáné eryéni
válla|kozó (széHlely: ĺ086 Budapes! Teleki téri Piac | 35123ĺ11.; nýluíntaľtasi szám:
1|2790iI0; adószám: 646877|7-2-4f) az Qtlkormźnyatté|kötött.bérlęti srsę1$ďés:alapján, a
bérleti' jogyiszony időtatąma alat! székhelyet létesítsen, azť hivatalos iľataiban'*usěltĺry.,
valamint a székhely szerint illetékes Kormányhivata|nźiés hatóságokn,| aztbejelentse.

Járomĺ János AttÍIáné egyénivállalkozĺó azingat|anfelett tulajdonosi, illetve egyébvagyoni
jogokat nem gyakoľolhat.

A szélĺ&ďyfiasanłílat jogcíme: Járonri Jaĺros Attitĺáné 20t4. máfic|us 14. napján keĺ! hataĺozott
idejű bérleti szeľződése

Budapest, 2017. szepternber .....

dľ; Kocsĺs Ívlá!té)

ľolgáĺĺĺroster

Budapest Fővoľos VIII. keľĺilet Józsefuríľosi
'Önkonn'ányzat



1. Apá|yázati kiírás ai|ataÍ
Ap.e|yá,zut.kiÍnójai :

A p áiy ázat Bonyolĺtĺój a :

A páůyázatjetlege:

A pá|yäzatcé|ja:

A pńłyazati dokumenúĺ{cĺó áľa:

2. sz. melléklet
a 768/2012. (IX.I I.) sz.

VP B hatá,roząt melléklete
,'''

::
P áIy ázati do ku m entá ció (tew ezet)

Önkoľm átny :ziti tu laJdon li nem |a kás célr,i helyÍség bérbea dására
..:

Büdap.esĺ Fővfuoś 
Y,tr; ł<eruieť,!q5;.fv.'a.psi onkormányzata a Képvise|ő.téstĺileÍénekVárosgazdá|kodási is P=cningyi ľuofusae 

..'t20I7. ĺ'ŕ-l'.1 sz,ámri tľatź,ro'ata alapjłĺnnyilvános, egyfordulós pay.e,za|őtnĺraeĺ1'3'lđlo.uat.kepäo.d"J'ńJ.v{ii;teäreEmľaay
S. u. 27. szĺm alatt elńeýeżrca a sĺcssnlut,b;ý;;í"-i *áT.i:iđ ľn? 

"l"p,l.ärcĺĺ" n.",..sutcai .bejáľaŕrú 
Íö|dszinten elhelyezkedo tiol.o.-äiý'"ti-tuu;aonri, nem. latĺs cél.iáľaszołgáió ĺizlethelyiségbérbeadłásĺárä. ,,: |.,'i:. 1 .l ..;

A Kiíľó jqgssult:ą 
Y.:r'setryęztetési:..el,járasťl'Tt bármely szakaszÁban indokolás nélkĹilvisszavonni, és .*t''uđ!"l.".s 

'.l'ĺ'aju''gĺĺ 
runggesłeni. A versenyeztetési eljĺáľásvisszavonása eseťén.. amennyiben a aomilĹnta"ĺotä;;;i;*:11;{-'9l|eneĺék fejében taptameg. -",al''Kiíľó. 'kötéles:az :ellenértłftet.'visszĺfuuĺii ťu.;'aj'iátĺlättevł5 ]a,dŕjŕuĺneńtáiiót .

;:ffi1ľ.frľ#'u*1{1-ľai .JĹie"*ffi Tioä""*T"Iä,,riI,.,n*iú";il3esetben

Budapest Főviíľos Vllĺ. [ertĺlet Józsefuĺáľosi
onkoľmányzat
.: l - . .' : , i . l
(1082 Budapest Barosś u.63.67..)

ĺ:^=:tfr:'i 'p.'ędá!todĺísi Ęözp ont Zrt.
(1082 Budapest, Bárosq u. 63.67.i
nyilvános 

"gyľo.aulo, 
paiyi^t, 

* .

Béľbeadás

20.000,- Ft+dp4
áfutalássď .ť1z-etendő . a lozséfr,ĺľosi
@łd4lkpdasi Kö4oĺt -Ztt....K.&łł.. Bank
ft:-l.]'. vez.e.te!t.. ĺ04ol3tĺrb0o2ss'59-
.00000 006 ; slłáĺ'nli.. számlájffi ] ] (ĺnegi e!yz.íŚ 

-

ToYat: helylség címe, megváśĺíŕtó neve
(cegnév)

.'
pet|yázati dokumentlíció ánínak átutalĺĺsa
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T'ď.: 0ó | f|6 6g62t10t, I04 męlték
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A Kiíró kiköti, lory-" fenti hetyiségľe nem adható be o|yan a!án|at,amc|5ĺ-a l(ćpvise|ő-.testüIet 248|2013. (YI:}9:) 
{ĺ1ĺ-!11ĺyozą!álnaks. a) pontja 

'9.ż"1oí;.1s.."19.o9''péľ|ęti.'diikategóriába tartaző (italbolt dohápyáryśĺt1.- jĺtęklteľen.lr' sżexshop;1 i|lcfvę nJi|v'ánosĺntěrnet szo|gáůtatás (inteľnet kełezĺ, ""fil".oi";; 
.sib'..ä'ä..iiln,l,.ŕg' 

;'égišé;;vonatkozik.

,,?.n:,ý1^tc.élja,tarÚalma :. '.' ;A bérbeadásra keriilő nem lalaĺs celjĺíľa szolgáIó helyiség a Budapest Fővaros VI'II.'keľiiletJózsefuiárosi onkormanyzat kizáľóIasę 
1ł!ajoo"{1 {ö"'.Ł'Fffi;*ň" .3. qeľnzętivagyonľóI szó|:ó foill.l.: eíĺ cxcvĺ *'' ä.nuaupĚst ĺozsefi,äosi onkoľmányaat vagyonáĺo|' ésa ,vagyon feletti .tuląjdonosi'j:g9k ,,qĺak.or|aserćl]-,=ólu ee|z:nlz ĺxll...läi.oáil;öĺkormánýrati rend.eiet, a Képviselőliestulel i.lzlno|i. ió5.;i; l-Jtĺ -határozata

(Versenyeztetési szabá|yzat),.és-az 9Ť"ľ*'zaÍ tulaj.,donábĺrn ĺIío rłem.r"łäs]"j1ĺ.ĺ.'äszolgáIó helyiségek .bérbeadĺĺsĺának feltételeiroŕ siolo isliaiĺ ĺvi.-ziij.:eĺ'ł"*anyä,jrendelet vonatkozik.

.Ą.'Kií1ó^a 2. pontban k"ľll{ helyiséget adja bérbe.a nyeľtes ajánlattwő részéľe határo zatlanidőre 30 napos felmondási ĺao titoieseuel. Am"o,,yiĹen az ajánlattevő ettől eltér'ő.béŕletijogviszony időtaľtamot (pl.: hąt{gzott i!i..] ćvrg)"kívĺín ld,'đ;; ł,"ĺii.,ł^lpbul azajĺáńIati összesítőn jelęznię kell. Hat.áľozoĺ idő. esetén.u moil*álĺś ĺ.i.ĺt"'áií,ĺ.''#v.le.het.
A berleti szerződésben foglalt berleti díj évente, az adottév januĺár l-től a KsH által ki)zrś,teÍte|őző évi inflációs index mértékével e1n..,e'$edĺl< 

+.g&leli 9ĺj e*"meJĺs.e'.,'něľJ,,9 iaonnntiu20I 8. januar hónap. A január haÝi eń'"léś. öđ"gę Á.ňil;il""pbąn \eľiil szźlin|'ázásta.
A helyiség berleti đíj9a2. ponta|attitáblázatban taiahato. Kiíľó óíädek megfizeeset kcití ki,mel.ynek mértéke a havi bruttó bérleti d{j'.hĺíŕornśżöľoŚa. Aż a;,ánĺati'ui,to"''teľ o-ffi äóvadék <isszegébe beszámít.{sra keriil. 

^& gJqllqll vrélvötl'l\ 
r ;'

5.|í'9 kiköti, hogľ a bérleti szeĺződés hatályba lépésériek'feltétele közjegy zői, e1őtÍ,égýoldďú.. .
kdtelezettségyáI|a|ó nyi|atkozątalĺĺíĺasą mejynek koltsegé[ąBé'rl(í visěľl. : ,. ] l .'j
A helyíség őta|akítas4.źúepítése, felújítĺása'.ésétéľe.isl ä fent hivatkozott jo!šżabáłýok azirĺányadók, me|yhez a bérbeadó nevébeň a tuląidoĺosihozzÁjáĺulást a tulajd;";ijů$;'k;'l'ó
a'dja. ki a pĘnkjĺlatok' ĺnegks,.z.'pýse.. e|őttl. Ęłzeĺint ä n"lyĺuégren. ľoly.'ętni.'..l-(ívánt
tevékenységgei tapcsolatbän á t'ayĺsesgt. -u' ,tn€lfro '.tiĺrsąqhĺĺz és,ąz. *e.ađý;;hatósiĘok, szakhatóságok, és tozĺizeńĺ .-läátutď 

,nyiiatkozatait 
a béľIőnek kell

beszeľeznie . A'b€ŕb€adás.során az Öntormĺnpą1.ń"*'.*vutoę'ł'"iďu3lło?Ělýi.ě.g. 
.' ' ŕ;azáůta|akívánttevékenyśégetfcĺipt}latiĺ . 

il:,-1:]1

A 
Tjűró 

kiköti, hogy j,ogo;y]t'a ľályría1o19'"Fęlł!ęleľinek:iíĺ,.ílvánítaĺi, amcfifiľón'oĺy,arr
tevékenység vé,grese érdekébn tĺĺľténö híľbevftgli ájánlát éľke;ik; ilF;i;.ďlíi;'*iá'')""i
nem preferál, továbbá josgsgJt a pá.'yátza131ľqPé"},éI 

":l'"iýiśeeĹ; 
#i;*dő:ävekenyseg

tekintetébell a benyrijtott ájatilattól;]eltérő Íéliétellět megaľapĺtĺńi.= - l: 1.,.] 
-.

4.Apáiyazätontiirténőrésavéte|fe|téte|ei

Azajáilattevőľésztvehet apa|ýäżahnaĺnennyibeŕĺ:; .: . } ' '. .l '].' l.. ' .' ..: ..i1'

a) megvĺísrĺrolja a P áIy ázatldoküĺnentĺíciót, és az etőI szőló, igazolást csatĺĺlją
b) uajénLatibiztosí'tet összegét męgfizeti és azhatańdt5nbelüt beéľke ziu\



_eÍIYeztetesi
Az ajtn|attevőnek: : :

,' ]

"i .?::juł,?:ban közölnie kel|,a ngvéĺ'::ę.nľét' székhę|yét' atdő,s:zÁnjlált,,7dóązonosĺió szánrát'.::ę."'"..Íben cégszán1'3t' téľvise]ojÉľ\ nevéĺ-és ę[ýĺhetősćgéq tlańksżmla szám,át,,az
elektron ikus leve|ezési' c ímét' ha i lyennel ľendelkezik.-

b.) u ajźn[athoz kell csatolni a páilyázott nem lakás celú helylségnęk megfęle.Iö ająrlati
biztosíték beÍizetését visszavonhatatlanul igazoló átutalás teljesĺtěśet ĺgazš\ĺ aa*szaaa.kivońatoŁ ; ':' :

d.)'az ajánlatban nyílatkoznia kell ąľról, 'hogy rá vonatkozóan a 2015. 'éví CXI'III, töľvény 62. .

$ (I) és 63: $ (t) bekezdésben foglaltkizáľó kt'rülnrények neľnlállr,rak'fęn'ĺł.

e.) aą ajánlatban nyilatkoznia keII arľóI, hogy adó és adók módjaľa behajtható l(öztaľtozase
nincs. E nyilatkozat mellé kell csatolnia'a NAV. igazotastlt arró[ ńogy,nęm.áll fenn
'kiztartazźÉa. 'i

f.) u ajánlatban ný|atkomiakell.aľról, hogy Kiíľóval szemben adó és bérleti díi tartozasa
nincs, továbbá a Kiíróval szembeh szerzoaešoän vállďt éś ni:m téfiesített köił"";ttJ$ .

nincs, : , ;l

e) uajanlatban nyi|atko;znjakell'anól, hogy ellene vegľehęjiasi eljďás nincsen folyamatban.
Ha azajánlattevő ęgyéni vrĺIlďkozó, fentieken fill
h.) u .aj1én|atáboz 

csatolni kell a vrĺllalkozói 1gazo|vá*y 30 napnrĺl nern ľĘebbi hiteles .

mĺisolatít 't

Hą az ajénlattevőnem 'egyéní vállalkozó, fentłgJ<en tul -

i,) u ajénlatéthoz csatolhi kell a tĺílsaság 3Oinapnál.ĺrem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a .

Í4lq*'.ág.k.é.pv.íseloÍére jogosultak alrĺínísi qímpéldáłyának.ęľędetí pé|dĺľl{áĺt vagy hitel,eslmásolatrát. '' ': :'

j.) y, ajánlatban.nyilätko.znĺa'kell 'anól'; hogy nem álI végelszámolás alatt, ellěne'cśőd., í .
felszánolásiés.végrěha.iĺási;oljĺáfáśnincs.foly'amatban. .li'. .' '.. - .' '. : 

'.': 
. ''' .. 

'

k.) T ajyĄtt3.1{!1to3i+- kęll. ąľót, h9gy. a nsylzeti.v=agyonľól szóló 201 l; évi CXCVL
törvény 3. $ (| ) bekezdés 1. pontja szeľint átĺátható śzeľ'vezetnek minősĺil.

Az ĐjwJattevőnęk nyilalkoąriq ľell a1rĺil é5 igazn|nia.kdl.b11gy.ą nemzeti vagyonľól szoló L

zo'J.lj:i;C' Xq111. to*ĺnľ.:'.$:.('ł hękęzdés i. ľ''p"tiu .'.zeľiňi,]ałem"to.$o*eżä - elyet.az
gľ1deti' 30 napnál nem.1é' sebbí hite|es cegkiyonaital Yw u'égz-:śssel' ą lzervęzeĺ.'béj egyieseĺél
fud megtemi. Amennfb*-".""n'.9'Frat atąpjrĺn nem iggzoth.ĺtok a tiiŕény.3. $ (1) 'ÚeÉzdés l. ;.
pondában meghatározott feltételelq tová|ibi okiľat'oĺi becsaĹolĺĺsa s"ĺikśegeš řpľ tobb mint,fí%o-os tulajdonnal'bíró jogi szeméIy 30 napnáI nenr ľ{.!e,bbÍ 30hapÍrát:řem.tžgeutĺtfitélés.... ;
eégkłlvonaÍa, k.l.ĺIfiilĺ.|tin Łeiegyzetf cégeseté.il.anĺlak-lriteles.roĺaftłse',-.iĐ;. ,,...,':. . '.-i.. ;' - . . . .:

Amennyiben 
17.ajtp. attevő nę'gr ęgyéFi váll alkpző'.? ye6e.pyę7te1ési:e'ljaľĺás sonír''benryújtott

ajźn|atźt, továbbá az 1ánlat ľ'lt'9..kl"t"łÉnt benyújtgtt vďamenny! nyilatkozaĺít oeg',**
ďríínással keII ellátnia. Cégszeľű* aláÍnás sôran ä cég ké$viselbtéie jogtlzuit veinclylszeiňeíyeľ
a táľsaság kézze|, v'agy géppel íľt, előnyomoltt:.vagy nyonĺtatott,cégnevel:alá něvéťnev-nkęt
Aň'Á!1^^^l^^.iii#ł.^;*í*!^!!:Á:ljx1!L2l^7.--!:'j|I'f''.|.'','.'''tfi

Ii;]i:ĺ1!|'li i|'Iiil: i



A .Bonyo|ítő az. a.ián|attevőt _ az ĺĺsszes a.iánlattevő. śzamára.1zo.Jlos ftl1étg!.etlc| - ąiáIllott,tértivevényes levé|ben, 5 munkanapos hataiido l.ĺ.iiąe'av"i ĺ"'*ĺiů!"l,z=..j.đä..i;iup.'.' ;i;;foľmai uagy taľlalnri 
^liiiy:'Ygbt 

potlĺ'ĺ.1; a''áeľĺnýi6é; .ä sfuircei.ś: nyiiutkozaiol.ĺ'igazolĺĺsokat nem megfeleĺően, ilĹ nem teljes köľÍien]tśät.tu. e-j""yĺBe"'á'ää;íff*;";felhívás kézhezvéte|ét kövętően éz abban.męgielölt haÍáridőré a.hiány.t.nem,.vagy.ilém te'ljesköľiĺen póto|ja. úgy aján\ata a hiźnypit|,asi hatáľidő ęlĺe1ĺén,e'k..napjáĹ köve1ő naptólérvénytelennek minősĺĺ|, és a pályé,o,attďyäbbi'reszéb.n ńęp., vphĘĺ.'ieĺet. 
-.TJ,I .:-_-

A Bonyolító a hiánypó'tlĺsi flĘesb'$ Plntosan rnegjelölt **,;*u,'u,]u hiánypótlrĺśihatáľidőről egyidejiĺleg, k<'zrłetlenul' 1'*'uan l.tit'l." 
'jJř"łä."i.*.'á***,.'.ĺ.ĺolaĺtevot.A hiĺánypótlĺís nem teľjedhet ki az ajánIatmódosításĺĺra

Nin9s helye hiánypótlási felhívas kibocsátásának, és u aján|attevő ajarĺIatäéŃéńýelennekminősüI, amennyiben

a.) T 9i.á2|ať.i 
hiztosíték 

::::"q: 9 vőiyáz:atľ dokumęntácíĺi.ĺ.:. pontjĺ{bnn mcghatáŕozotthatáridĺĺn beĺü| nem kerĺ.il jóváírá'.ä u kĺĺ'o bankszámláján. . '1:.' 1

b.) nem jelöI meg bér|eti d.íjat. :

6. Azaján|atfoľmai kiivetelményeÍ 
|'

! va}yazg pálv!a,t?t..:?rt,,..j?I.,ý" néIküli boľítékban, l pęIdány.ban..kiiŕeles az:lrjőn|atok '

!1yĺjtisara nyiiva á!ló haĺáridőbeu és hely.en, aZ 
"a,ttiaiii^t,ł.'*io,,.;ä#''"{a;páiyazatifelhívásbanmeghataľozottmódonbenyťljtani.

ffi 
"1lľlll'.#Jäľ,älľ,1T:J:i[áľ#lT.J'ffi:#:s{kelteltátniés.p,,ł9kell{$zni.'az

A BonyolítQ |ezÁĺat|anvą,gy séľĹilt boľítékptnem yesz at' 
'..j 

.' :.,. , | . | ' .

ĄB9nľolÍtóaząaĺi,attetelihatlíridő lejáĺaután:csakabbantiiesetbénvesźát ajźn|ato||naz
ąianlattevő uugy męg!ýma'r,nja az ajőxllattsteli.hataĺidá]otő*.a".ł*'ĺat,Jciľ.äjlil,ĺ"ä#,
megiel-iilt hgly'p,l 

T:flęIę'.1! đe azt l.ąéIiarly'o{h4r okbgl1a.Bony-el-íto;ń!ki.[1đ'" fe.lnĺęrĺilt;okbó] nem tudta ĺ.a0ue1..u.enyĺjtanĺ ĺpl.i.šorban auás;,..Ä'n-onyolĺĺo'.ńiĺääjlęiánĺaaéte'li.
hatĺáridön tul benyujtott ajánlatot ćľvénytelennek nyilváĺt. 

-

#:Ľľľ':ł T^:j3j1ľ:::..u 
*ľ*''J-ľľ'] .ľ'á,ľ o,66raĺľ szakaszĺ{pan*éshuÍul'u*o

u.JanJaľ el' a tełes 
,b::?:yí!9 u'|!'J*!'ľľľokiľatba fog|al1*."gł'aé!łłao.á' e'1eaáĺpelo'ĺnyĺt ĺsmellékelirí ke|iJ az ajěnl1!??, ÁB'nłĺ ľęľĺendtim'ĺs.i..9o- '$-u ,","'*t,a teljesbízo,ny{t{ orojűneagĺánokiratnak az. a]'áhbi.felŕetblek řJ*ĺ"iýĺĺJiĺ"l. rcĺŘřr.le|nig;

a) a kiĺíIlító azobntotsaját kezííleg Íľüa és ataírta: :

.b) ,.két,ltan.i..azĺoľ<iĘ!9n aláíräśäval.ígĺuotjt ňo19y.a'kíá11.ĺtďä iĺffi. ä'.iłł ö&*rttĺi élŕĺttük .

iľ;#ł.ľä%äil'ilŤľu:lí ffi "#?*"aTáľa'e"'il'ń;#äľä..T.iää#".lääc) akiáltíttőa|áÍťasa,vagykeĄe,w";"i',* nki5zjegyzQáltalhitplesífve.van; ' '' : .' :'

?Ęlaxoaő sznrvezetáItal iŁleti körében kiĺátlított okiľatoĺszabłílyszęľűen alrííĺĺák;

J,ł
i!ĺ|ĺlliiĘiiiiĺliłlJĺlłi!



i

i:

.) 
ľ:ľ,ľ ,ű,:ff#u:': ?*^i,:!::,?}É,.'łĺ*J., 

o\i:1t s:abályszęrű ellenjegyzésével bizonyítja,hogy a kiállító a nem anai,la ĺi qk!ľałoťflĺ'ip191,.9lo'tte !łt3 .a|á", v;ągy a|á|risáĹ előtte-,sąját xěza-a|źlírźis,ának ismeřé el' .itieĺoĺeg'.Ą'..kiaĺlíto.'*i-í"ä.ilđ 
á:,k,ä;ii;;:";ä;#i ,aruĺ)

elektronikus okirat tařtallna i.a[v;"éa iitał teszĺtětĺ elekľoniktrs okiľaĺéval megegyezik;
az elektronikus okiľaton kiłĺltítoja ľnlnőśített elektľdhilŁus a|áínĺsĺ helyezetĺ et.

Aniennyiben az.ajánlatteľĺĺ.'ę9ýeIl1 vállďkoi,ó, a Ýe|qenyeztetési etjárás során neyébennyilatkozatot maga vagy meghatalm,azóiił Ĺ,,tján.."ľ'aĺ, Áł"2rr.vlbei'az'a.1.ĺnlattev.o jogi
:':ąél{ YaEY egyéb..sze.rľeilět, ai,vpp5ęny"ztětéui eľ.ĺ*" ĺonĺĺ:.ł'.vet*.:iřü*o*tot u,képviseleti.joggďrendelkeżőszemély,]vagy"ejogĺ.s'oĺne'ryĺ'zurvezét,meghual'-oů"fráňl..ll

?.Azaj;án|ĺrtmódosítá,u.. . ]

Az ajánlattevő az ajántattételi hatfuidő |ej1e'\;ais módosítha$ a vag\ visszavołhatj a pa|yětzat:ajáĺIątat,:. ,az Ąűnlattételi "hatáľi d(ll |ejartát kořetően .*una*. ł.ĺ iJtt.Tjađatol, o.*módosíthatók. '.': ]; ]. '; -. *-ĺ:]..i.-...

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi hatáľidő lejartanak napjával kez,dődik.

8. ÁjánlatÍ kiitiiftség , ' :',. , '.. . :,

Amennyiben az aján|attevő ec'aiźn|ati
b efrzstett aj ĺĺnlati .biaosítékot e]veśĺĺ.

kottĺttségének. ideje. a|att E;,aÍia.thÍ

iu

.i

Í '''j:'i:i.!i,

9. A páiy ázatok .bontása



Az aján|atlevŕĺk a bontás időpontjáróI külön éńesítést.nem käpnak . Az.'aján|átbk ĺbĺbontásánjelenlévők.ielenieĺukigazo|ásźra'jelenléĺiívętírłą(-al.á. .^!'.;...': ..... .,,.

Az aján|atok Íb|bonĺásakg1. 
'a 

Bon7.9lĺto is.4qĺteti az ajánlattęvók pev.pt, .lákóhelyét(.śzékhelyéj, äż 
. 
źlJĺa|uk felkínált bérbti d[i ąjántatot, az' ingat|anban: végeżni. kívĺĺnt.tévékenység et, az egy: éb vál]allásokat '.

Ęzaján|atte,vő a fenti flalok ismertetését nem tilthatja,Ę9g. 1 ., : ' .'' :

*"*"'"ľľ ',éz 
ajén|atak fetbonüásátó|; az ajanlatok ismertetéh ťartalmaľót.jegyzőkönyveťl

KgszÍ-t, amelyet -*ąjá''l!ľ:v9knek e,.T.9 Yonaĺkpzô,\gény.esptén átad, illetvä megkĺld..''Ajegyzőköny]jt. r qľłł:líl9. 
ľ:ľylselője.és u ięyffinyĺł,*zaa..í,í; ii''éjs a..bontásonńégielent ajánlatt'pvők kđzul felkéĺ s'emelyęľ;úĺ'h.in.áíhitelesítik.. ' l

10, Azaján|atółvénytetensćgeinek eseteÍ ' . ., .

A Bonyolító érvénýelennek nyilvaní tja az aján|atot,ha

a.) a fe|hívásban. megie|ölttől eltérő módon {elektľoqikw úton) kpzbesÍtették,
b) u ajánlat'tev,ő - .?)*,|.?ľé:"li hataľidőn túl nyújtotta be ajďrlatít, vagy dz.ajáln|at az'

aj anlattételi hatłáridőn tul érkęzik be,

Đ Ť olyan ajláhlľt:"9 nyújtotta be,'aki.az onkorm,énv:ł1ną| qzemb",,ĺ koľĺ{bbi fizetési,kątelezettségét (he|yi arjó, béľte.ti díi, stb) nem teljcsítcttí"
d.).'a,pĺ,|y'ĺf,aiať nem.a.Kiíró á|taljóváńagyott tąľtalmú nyo*tu*.ĺ,,ít,át -"gf"lelő fon.nában

és adätokkal nyújtotta be,

e.) u ajanlattevőnek apáIyźvatidokumentációban szereplő iratokat, ígazolásokat nem, vagynem az előírasnak megfélelően csato!ta,.jd"éľ9. i? * ajránlatňo.''"*'';..,'ąt,t*.*ä.l'szóló nyilatkozatät,'' hoý níncs könattoz;ás; . (łaoi,;äĺ|.aíüääiilĹĺłä'i*i. jáľ.ulék é5.'egyéb, azä|trarĺŕ,áz/,aftłĺs más alľendszereivel szemben fennálló fi".té'Ĺkö;;Ě;6.i;ł ň; ,Bz.ęk c$alQlĺás'át .apa1y,azati.'ki{'r.ás előíľtą . ; - '-- ' .' 
-:-]i;. i.-il:.v..

f.) u ajánlatnem.felel. meg apá|yázatí dokumentĺĺcióban megb atározott.feltételqknek, vag'y' .

az ajénlattevő nem tett apéůyáz.ati dokumentációban ĺoglalt&n* --"ŕaaoäjänlatoą
E,) azajénlattevővalótlanadatotközölt, ;;'i .i.. l.,: l :..'

h) u ajén|attevő a hianypitlási felhívińsban foglaltżrknak ä Í€ndeikezešéľe ĺllo.hatlĺľidőnbelti!ne1nvagy]nemÍeljes.ktĺĺíĺentettoleget, : ] .,,: . .-- ...--- ]:::]'' .., ' :

Đ amennyibĆn ..az aján|atban foglalt tev{lłenysěg i kôr végzéséi lrragasabb.szin1ű;iogsza!ály 
.

kizÁna, .. '...
j) bizŕqsítékađĺsi 

{tĺle|9eettség esetén a.biaosítríkot apá|yázőnem bocsátoĄ vuý neń 
,;, ,

ęIőíľtaknaknnegfelelőenbocsátoÍtaa.kíÍró:ĺendeltexséĺe;,,'''.',j'-:':']
k) a pźůyěaő: az ajanLatát nem egyéľtel{1iĺ:Íi' haüír9ztp m:e1 lFy ľus ajuiatźhoz vagľ. . ]

ľľ,:ľ:z kötötte, továbbá ha á megajánlott véte|éa,uerlJíidii;.é'ték"1;ffmum ĺĺľatnemenel, , I ., . .':: ..: ,:.,,,.. ' i,.r:..',:

1),':a. palyázn nem tett részletes*.,és 
]kôtel9ző...er€J{ĺrj6,uiĺý'iĺá$ĺł€'żatđť)'iáż:]äjáfiĺäjíi'äi;; 

Ĺ'i:ź

kapcsolatban, és nem vríIlalt ajrínlati köti'ttsége!
m) a palyázat az előző esetekben. felsorgt.tékpn ,tulmęnően nem felęI meg a palyělzati.

kiínísban, a jogszabĺĺlyokbaą vĺaiĺint aj.ĺł łÚłiśi.ieiáten foglaltaknak,
n) otyan pa|yfuő nyujtotta be, aki něm jogosult ľészt 

.,"*,i 
unai,łe^ii ;ffi



lz e|jańs további yzakaszábannem vehet r é9a' a\.akiérvényÍelon .,pá|yázatiajánlatot:teĺ.

17.Apá|yázatia!án|atokelbírálása'äzelbín{Iásszrmpońtiai:1, . . :,.'' ]

A Bonyolító a pźúyázżiti dokumentációban igényelt irakĺkon és ad41 l iúiillenőéll 
Ę 

joeosu|1

ä?1H"'ľ'ťä"ř"ľ"*ľ.?J;iJľ':'ä1-ľf,äř" sznrzaaĺs:tey;Jĺř;!ĺ"'ž! ä;řäiil a oséĺgt{

A benyújtott ajanlatok alapjźna Bonyo|íto 
.9ľt!t9lĺ apźÄyźvatokat' *e$,ut..ĺru zza a'6iei',y,iitotinalĺa7tok sorrendjét. ésjávasl,ąĺpt tesz a.Kiíľg 

"ul 
u palya^terearnéńyéńeklĺnęg{íllapításářä. .

gääfi:ľJ..|.",i,-]'ť::*'ľ'*.ľl.|^:l3lľ^ľ:-o-o,ľT.k'ĺ:Yĺ ,i.ľ,7é'!,łw3''ĺ ľŕe,t*ĺl

=:ľi?ľľŁ:::::i:,"':,giľ-*.T--."!y 
3:lli'?"*9t.ę1 "li 

e s-J1ĺállt"!ił$äält.ĺĺąi;i.ř.ff.
i1.::iÍľ1T1ľl":;ľ:ijľł".ľ tł.:e'eĺrnyĺu"nii.łĚĚřtí.łłu'*ä.;žiä""ł ä?ŁlTł'Jul

ajránlat.;'1':Łľ"u 
ki a meghatfuozot1eňet"le'i .,"*po,,tň 

''".i"íĺ"lä.ń.ągi''"ń.;#";ä"Tf "üä

*":ł:!rT::::,:FÍ:*_:'T1ĺ, Ť!ľĺ,*jľ meg. Ą pátyazati.ajĺĺĺlatok éľedmjrlyét rĺĺ.o u
:::TĽ1jíTrľľ'ľ'in9i^b"]ľl ̂]ä,a",*.ä 

ĺ"..ř.a*ä"řäläň.i'ui.ääiľ:ił.aää"aĺä
;ę:-:ľ:l-"ľ1'"gPp:ľ..19"?pp."]-'i#eh";'""btĺ.ľ,"iĺň'"ĺí.řääiiääĺu'i1ilJł:ää;
.hiřdetľnényi üton tájéko ztatńi az eňiietteket.

1Šĺ':łľ1,1'yzat1do,ku,1rentációbanqegtlą1ráľ.q?ltt.
.,l r\lllv ą PaL!.7ÁaLL uo^um€nTaclo'an meghygąłértékelési qzęmpqnt.'oŁ.ďapjąn ,ĺ!|apítjameg.,a'iiáIyázÁt eredńenyéť€s rĺłngsoľolia-apayaaiiu;'ĺĺlatoĹut. Apalyálzat.nv'€rJese az. akiajanlatokat. e ýa;,yaĄ oyäŕ"sg *^,. éui
::!,:::,'l:,ľľ:,"ľt;,ay.,9ę,ttett ľeltetólek tel.lesĺiese ;"il.; ffiĹI*-.'ilä'i";řffiŕ:;szęmpon',tgk.alapjan.Iegjobbajaniatotttettę. :j- . .,- .r:;:

A Kiíľo jôgosult a páIyázat:eľedménvét a 'benyujtott 
ajríňlatban ľogl;1tukĺäi.;iiĺ.o r.itet"liélmegrál'lapítani.

A Ęl".ł ľ$ o:l4 $',(zJ u9lezĺése łapján kitöti, hogy apéůy,azatt.feľbívlásbżrn,fogtďtahak

il:ľ.ľJ:l1;tää#.ezőbb 
ajánlattev'.őveí szembeą í' đudij á.a josá,t aÍÍ.iíos:y" ;e koĺson

Az e[bíráIás fő szempontja:

o a legmagasabb bérleÚĺ dij (isspege.

*^:łt3,l,iľł,.",|.:]!::'ľ-:.1oľán .a fjíró. q'.{9- felvilágosÍüíst kéľhet. a pa|lyárat:
aj än|attev (5to| az aj anlatban foglat-takaJaurątlęvotol az aJanlat9g.tggtaltx pontosításą érdekében. A.[iíróa fe1vi|{gosíti{s.í<éľésér'ő|
ěs annak.tafialmláŕĺíl halaagktäIanul ĺlasuan eĺeśĺiĺ:e tłĺutĺ plé,Íyt,atiajánlattdvöt is. i.,'..

72. O sszeférlreÚeÍlensés-"i, .r."

#ff.ľ.:*jx!ľľ.':.t q:'fľľ"ľt}..T9eryt tell megĺát,łapítani;.ha':a veľsenyeztetésiIľJ/€Ztglęs]

;ľ'*-:.:ľ''oj*ában 
vagy az aján|ątok"lbuąlÉ'áuén o.ly*!""ĺ.ąy ,y'9.',Jpa, ti .maga isajánIatteÝo,vagyąJąIrlatIęvo' vaw

: : ';; ' ,- .. :

a.) ,annak közeli hozzéúartozója (Ptk.: 8:t. $ (I) bekezdés 1. pontja),
,fu]);annak.rnuł}ł<a.viszon.,y 

ťtese:vagy.'alltĺ|ľľiazottją.1:il::i:'.-'.i1:j

c.)

'. 
j.-.*=**--- :-':r-A-.)



b.) valamelyik ajánlatĺ evi5 az'etjáľás tisztaságát vagy a
sérto cselekményĺ követ el.

A Kiíró eredménýelennek nyilvánítja az e|jfuást'ha
a.) nem érkezett ajánlat,

b.) azajánlattevtĺk kizáĺó|agérvénytelen ajánlatotnyújtottak be' 
'

c.) azajłín|atok bírá|atasorán a Bonvolító az összes ajánlafot.éľv$nytelenné iránýtotta,
d.)aKiíróeredménytelenneknyi|vlínída 1 : 

' 
,

Eredménýelen eljĺárás esetén a KiÍ1ó dd,nJ a további vagy1ong*yleti eljĺánísról.
14. Eľedményhirdetés, szepődéskŕités
A pá|yáv-at eľedménvérol a Kiíró legkésőbb (a.bontási időponttól számÍtott 2 hónapbetüliid'őponŕ) dont, ame|ýről Bonyolito;;"o* beliil valamennyi ajántrattevőt íĺĺásban éľtesíti.

á'ľnT* iľ:}ľ,r,"::i*::"ľt'?^*:l,:il"'é."JÍľo:"1$ az Önkoľmanyzat fulajdonában

Íff "ffi *;,"; j*mĺ:'ľľ,ľ:y':^,ľľ^Łffi;;dá'áäĹ"f"ń,nřäTľäľí'íäóTł:',&?ľ.Ťő
:äíľJT*JT:::::i1ť*'":ľjltn;;a"J'"*tňä;il;řä#1ffi T;"íl]
ilT:ffi i,]'*T::Ł:ľ"^l.]j-Tľđ''*qĺ jos"Jliä;ałěi,,,;*,ľů'T"[Tä*äľä
liľä1ůľľľ:j-."o""*1,l^^,;"Ł:T..^xŤ.jöt"i 

"'ä*f"fu:ł,1",, ;ł,ffi,'.:T.[ilffi:;megĺíl lap ításakoľ a m ásod i k legj o bb 
^: 

ai,lut Ä"g,*ero,ts;"ĺ"*n

többj ajánIattévő érdekeiľ śúlyosäĺ

,,t ,:l: i

A nyertes ajránlattevő esetében a befizetett ajan|ati biaosíték a firstendő óvadék összęgÉbebeszámításľa kertil, azonban ha a szerződéš megkĺĺtł"" * ajánlattevőnet Eľoľrató.;vagyérdekkörében felmeĺĹilt más okból hi*ul 
^"g, 

u,"ą*|uti biaósítekol'"l;;.,"tĹ Az elvęsáettajĺn|ati biaosíték a Kiírót ĺleti me'g. 
gp *J*|LąLI 

. ::

t5. Eryéb ľendelkezések . ' '

Az ingatlanok megtekinthetők a dokumen ta2iý..l.pontjában megielö|t idópontban l, azonban amegtekintés időpontjríľóI a Józsefváľosi GazdlíIkodäiŕ""í*. Zľt. munkatĺárslłval.
Az ajźn|attevő az.ajĺĺnlat9t.felbonüísíg köteles titokban taľtani az ajántBt*nutaľüalmá! és aKikő á|ta| a ľeszle1es dpkumentlĺc'.'ľ ié'.ü'äař*odon ľenďélkezpsérę bo-csátottminden tényt, infoľmaciót, adaÍot köteles biäĺmasan :ťernlĺi,.atőI 

tajéko'ztÁtasthaľma ikszenlélynek nem adhat. Ez a tilalom 
""Ť 

áťJkil ň*ś zíľozś baok!śąĺ és koĺlzorciátisajánlat esetén arésztlłe.vőkkel1$ó kapcsolamřáśľa Ha -đá"Iil;"äää;é-dekkĺlćbenĺálĺó más személy a,petyázattitkossłágát ;;;;éd; a^iäyolĺto az ajőą1ątźúéľvé.ny.telenneknyilvánĺtja

A Bonyolító az ajánlatok taľtalmĺít a pá|yázat lczńrasĺíig titkosan kezelí, taĺatrnukľĺil.felviIágosíüŁstsemkívíi|á||ĺiknak's"^upily*atonľĺsavěvotnetnemadhat.

A Kiíľó az ajánlatokat kizfuőIag elbíľĺátĺásra. hasanáIhatjafel, mrás célú felhasznaĺĺs eséteň*,azajffiattevővel kÍilcin meg keII aňol eľapoanĺa.
A K.iíró a ý|yazati eljárĺás sônĺn łceszĺtett jegyzbkönľvek9]. dokumenfumokat köteles 5 évig

ff ä:ilä:':ľ'::Í# jďteg.iĺelleno'xJŕ'.ú;;-;lň'#äT=ää. ě* .s.zpinély.'ek

A jelen dokumentacÍóban ne-m szaba\yazott kérdésekben a Budapest Fővráros VIII. keriiletJózsefvárosi onkoľmĺányzat Képv!seloięstĺitetJĺek-ĺi;ř,ő;,?.(05;I 1.) hatátor.ata,v'alamińÍ avonatkozóegyéb jogszabrítyokrendelkezesei;bá"y;łó,k:,
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MeItékIeteŔ:

1.

2.
3.
4.

szárnúmelléklet Jelentkeześíiäř]a"gĺ 
'ż.ňé]'-Ěűntäy ď;;*" zetek számára

5.

6.

: ----:_-szárĺirÍ.ińellékleť: ejránĺäti összešítő' =

száĺnú mellékleĺ: 
ľýl]usuT,.,'i.v:.É-ffJsąfiłg!ĺpľpJ, csődeljáŕĺáśróI, felszámolásróI,

végrehajĺási eijaľeśľol
szíryú mellék|et: Nyjlatkozat 

1""rj!:,:łłłatł"lĺelté!bl*ttÍřigadásaról, szeľződéskötésrőI,
sze.ruocléskötési képességőľ, ajrán|ati kötöttségrőt

számú ńelléklet Nľil"egą! Kiíroval szemben. fennálló tartoiÁsró|, továbbá adó és
a{ó! módi ára behaj tható kijztartoz,źsrő|

sz|m!me||ékletNyiiaikó^{pi,,ť,tgyiJkakrlasságrol]
sżáąŕl rnellé]<let: Nyilatkozlt a bĺinlśzĺíml aszźľľtróĺ

'4^ymel!éklet:-Nyilatkpzataszerue7.etét|éĺhat6:ságőró!szálmű melléklet: Bérłęti szeĺző'dés tervezet
száńú melléklet: osszeftĺgtdlłi a benytijtandó ajánlat foľmai és üaľüal.mi

követelményeiľől
szímú melléklet: ÁItalános tajékoztatő



l. számú melléklet
r.' ti. :' l

a Budapcst VI|l. keľü|et, Bľódy S. u. 27. 
.3ó 6.t?!9J,ť?,.\"l:IyI1irt.r.,ąa.ú.n,9.p |aká5 ę.e.|jáľa. 

śzóI$ĺń.ió łlelyisé! biiŕbeädásai

Budäpest,

ajanlattevll a]áítasa



a Budapegŕ'i!Il...keľÍi|pĺ, Bľĺĺdy 
9.1.1'-:zz..sg 655/0lÄĺ8.he|yra!zi' siál,lńtĺ;ncĺriilákás'céijáia

' sza|gĄ|óhel,yĺség.ibórboad-ása..

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

Jelentkezési tap
jogi szenélyek és egyéb szervezetek számára

Jogi szemétry:Iszervezet neve'
cégformája:

Székhelye:

Postacírne:

Telefonszáĺna:

Fax szĺrna:

E-maiĺ círne:

Statisztikai szĺmiel;

Cé, gĺlyi lvantaľĺási/nyilvantaľtási
sz.áma..

AdószÁma:

Bankszámlaszźlma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Iv[gghaÍalľn azott nev ę2 :

Telefonsaírng:

Fax sałmá:

E-lllai|' u.íĺłtei

cégsznríiďáÍrás

jr -.

.j.:i. .] i|'i i i.ił;
:: . i '

.,

.iiiliĺił



L

3. számú melléklet

a B. g.d?ppqÍ 'V,|Iĺ. kp.ľĺ!!eí BródylS;.u:;27..3óó55/0/Á/8:hclyrajziisżáľnű.lienĺ,.läkáš eé|jáľa
szo,| gĺ{!ó.'hc|ýĺ Ęibé,nb eadó-s a. .

AJÁNLÁTI osszpsÍľo

Nettó haví bérleti díj ajanlat: ........ ...........Ft

Béľbevétel időtartamat : batfuoz.at|an / hatěrozoťt idő: '.........év

Abérbevételcéljďhelyiségbenvégzendotevékenység:

Szeszesitalt *kívánok forgďmazni / nem kívánok foľgalmazni.
(Á. he!y1g{gb-ęn v"égęznĺ.kívánÍĺÚev,ékenységhezszttkséges TEÁoR köľĺel.ľendelkean.i ke|t.)

Egyéb vál|a|ások:
i,ri j r;i',-r J l ri:, I

Budapest,

6,r - ga| megi elĺi| t r észné| a ĺne gfel elö szöveg aláhúzandó.



a B.gdąpęst ViII.'ke'ľĺĺleÍ,.Bnódy .S ..:;;.71r:8!6?s!a!N8'he|yľajzi.száľnú.ncńi:tákás.cé|jáľa;
szo|gĺĺłĺó, helyisĘ ;bénb ead á s a

NYIĽÁ'TffGZAT

Végelszámolásró|, csoaet5ĺřĺsľo|;felśnímblášľóI, végřéhajtási e|járásró|
.ti : :.. :

_ _l .: 
l

Alulírott.... ' 
1 i'

vállalkoąásom 
"ll* ""g,"hąit"u;üfuá" 

f;ü;"6*;;-ľ:"1 kijelentem, hogy az egyéni

Budapest,

')
.'t.;.

Budapęst

,';

Ai*.-gal'.nnęiélöIt Í€sznél.a megfolell :sźóveg.ďffięu,,66. '

ajánlattpvŐ a|a-ltása

..i

,.i,

:.,1:;,i

'i, .,:.+áIÍlneĺĺt::ält|,.

*vaĺłi.ffi
oVáffiiiĺcs...l
*vaď'nincs.

cégszsríi aláírás

; .i]" lĺl'iiiłłilÍ



5. szamťl melléklet

a.B;u.da-ľł9's.t:ľ!U..!ĺcrÍitcĹ uredy;.f'áäil;íľ'Ílľ,1#ľ;ffi ń:,svÁ l:úÍ:ľÍc.'i"l |ä.klfu ôé'|ĺäřä ,

NYIEATKozÁT

;^:l'l,..apéily'á?..ą..fr.,,f.e-.,.!'t,.fo.lp,,kplf,pgadáłáľtl'

szeľződéskötĺésrőI,

szeruődéskiitési képességľő|,

ajánlati kłitiittségľőI

Alulírott... ..:.... '.:...:...:::.......(név/jogi személy/s zetvęzetneve) kijelentem, hog| ä ;áiiá';,.,áffi.ieszl"ĺes"n
megismertem, az ajánlattétel feltételeit, u.parya^ti kiíľđ; *;gil; ie7,ć kotele"öen
elfogadom.

Nyilatkozort'llthogy .a łÍe|yiséget megtekintette m, az á||apotÄt megismeľtem és aa el,f,ogadorn.

APälyźľzathoz mellékett bérleti szeiződésszĺivegét megismertem és elfogadom.
j.

..,. , i
a... .;:

1'

'.,i. -



: o.szlu! np!!ék!ęr

a Bud1ľesÚ vI|L keľĺitet, Bľódy g. ľ ?7:39 6:5!0/N8helyľajzi számrł ncm lakás céIjáraszo|gá|ii helyíség.béľbeadásá

NYILÁT KoZAT

KiÍróval szemben fennállĺó taľtozásľót, továbbá
köztartozĺ{sról

adó és adrók mó'djára behajtandó

Alulírott.'' ..... (minta..

^.,.,.-; -':... :,..... Űoei személy/szewezet neve)
aJanlattevőnek.

vezető tisztségviselője) kíjelentem, hogy az

iuno*,ľ'.óval 
szemben béľIeti/Irasznáiati.,kapcsolódó kQziizemi- és küIönszolgáltatĺási díj

- äffiÍ:"':äľ:ľ :T##:x:vállalt 
és nem teljesített l.ot"l"""t]eäľ T1.ň nĺn",,

- Kiíróval szemben egyéb jolJmen fennĺáIl őtartozása l;#ľjff::
melyeket az a|ábbiokiratokkąI igazolok:

I.

2.

3.

tovlĺbbá kiielentem, hogy adó és adók ľ9gjá* behajandó kôztartozÁsom nem ĺíII ferur,melyet a 30 napniĹI nem ľĘebbi NAV ĺtĺ nđlĺmn null"ĺ' ĺg*oiääääili..**

Budapcst

ajĺĺnlattevő alaiĺása/ cé gszenĺ aláírás

A+-ga|je|iilt reszrrél a megfelelő sztiveg a|áhúzandó.

17v



7. számú melléklet

a Budapest VIIĺ. keľĹilet, Bľĺódy S .1l.zl,.,3,ei6s5{'0lal8 
'llgt 

vlraizĺszánú nem takás cé|jáľa
szolgáIĺó' helyiség bórbeadása

NYiLAT]KOZAT

Pénzíi gyi -a lkalr.nas s ágró |

Alulírott (mint a

...:.,.,...:.:...' Űogi sz.emé|ylszeryez.et neve) vezetó tisztségvise!ője,) kijelentem, hogy a
yá|ytvat téngyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére kěpós iagyov'az általam
képviselt jogi szemé|yĺszeru.ezet képes, a bérleti-, kö,ziizemi és kĺilönšžolgáltatási díj
megfizetéséhezsziikségesanyagieszktĺzökarende]kęzésľeál'Inak.

Budapest,

aj ánlattev ĺ5 ceguzuľiĺ uláíľása

I8



8. sz-amú me|lékleĺ

, ,.' .'
a Budapest"vlil. kerüIet, Bľódy:S. ü;:'27:,!ee3šnlMstđy.řäjzi számú nem takás coryĺra

szo lgátó |ielýisĘ bérbóailĺśa

NYILATKOZAT
: 1.. . , 

' a b'änksżáńlaszäinľ6i
, 

. 

:--:. 

: 

. 

!: 
.

. .t :

Ą pá|yázati felhívas visszavonás a, a pá|yázati e|jrárás eredménýelenségf4ek ĺ'n,ĺg"áłlalĺtasa
illetőIeg ĺtz ąianlatok c|bíľá|ását kłivetŕĺen _ 

ľás.aj{r1|ét.tevQ lyľł1.ť.|,9sŕüe 9sę1ei l,ĺepnr Bz
á|tä|äm/ ď jogí .szémély/szérvez"i 

alia beťlzetett ujaniatĺ b' ;;'ítéi;..äś;aiei u alábbi
u1l\.tzĺn'as'.'ii1.Yisszautą'I'.'i;

';

B'änk|,'Íiľlave'?.:':.ő'.,pé\!ln!é1et:.,.

..:Ji
ttudapest,

, . -.?-.

ililiiliiir!.iĺ.{rii$ÍĘ]iĺĺlj

t9



a BudapesÍ VIII. kcriilct, Bródy S. u.27. 36655I0tN8 hclyrajzi számrÍ

- N V I. L AT I(.O.Z A.Ti

9. szállú nlelléklet

nem.lakás c é|jára
- , ;r" r" .,. i ':!

Alulírott ....'. (név),.mint a .:...;.;..'.;.i. j..';'..

(ogi személy/szBłtęp} npľg),vez;gÍý tisztségviselője kijelentem' a
térsaság/szerver&t a nemzeti vagyonľď śż0lĺ zali.:.évi CXCVI. töľvény 3. $ (t) bekezdés 1.)
pontj a szeri n ti tĺ| áthatő szerv ezetnek mi nő sĺil.

Áĺłłlatośze*eźétnetminosiil
''I r' '' :

b) áző|yaĺ bellölĺli'vagý kĺlltti|di jogi gzemé|y' vągy jgei szeqé|yiséggeĺ neJn rende||'ezś gaz!{lkodó szervezet. ąme|y
mege|e|'aköv,eikezťrfeltételekńeli:.. ĺ' :' :' .

ba) _ a nyi|vánosan ' míiköctö reszvénýársaság kivételével - tulajdonosi szcrkezeie, a pénzmosás' és a 
iteľľ<irizmus

fiiaĺiszíĺozása megelőzéséröl és megakadń|yozásáró| szóIó törvény szeľint meghatározotĺ tény|eges tu|ąidonosa
megisinerhető.

bb) azEu,rópai Unió tagá|lam,ábul, azEurópai Gazdasági.Térségľól sżdló megá|tapodĺsban ieśzes ĺ||amban, u c."a*ägĺ
Egyĺiumĺiködési és Fejlesztési Szeľvezct tagáHamában yagy o|y'an átlamban ľende|kczik adóíl|etöséggel, ameltyel
Maglaroľszágnak a kettós adóztatás elkeruléséról szóló eryezménye vaĺ

bc) ĺemmĺnósoi ä táisaságĺ aĺorol es az osaalékajórót sĺlo ioľveny szerint meghatározott ellenőrzöťt külfö|dí táĺ5aságnat

bd) amzdálkodó szervezetben közvet|enil| vagy kłizvetenen több mint 25%.os tr;lajdgnnal, bęfoly1ľąl vggy szavazati;jopga|
bíró jogi személy, iogi szemé|yĺségge| nem rendelkező gazdálkodó szervezet teŔin.tełében.á,i;i),.til és7c7 alponi sieřńti 

.

feltéte|ek fenná|lnak:' . . .'.i'. 
..' 

'l ' ' .' 
'

c) az a cívil szervezet és a vÍzi ĺáĺsu|at. amely megfe|el a következÖ feltéte|eknek:

ca) vezető tisztségvise|ői megismerhetőt

cb) a civil š7ervezet ét a vízi táľsulat' valamint ezekvezntô tisztségvisetöi nem át|áthuó szervezetben ncm ľendelkeznek
25%o-ot meghaladó ĺészesedéssel, ''' '' 

'.'.'..'.

cc) székhęýe az Európď Unió tagállamábaĺr' az Európai Gazdasági Térségröl szóló meg{|lapodásban, részes á|lámban, a
Gazdaságĺ Egylttmĺikö.dési és Fejlevtési Szeľvezet tagállamában vagy olyan államban Van. amel|ye| Magyaľorságnak a
kettós adóĺatás elkertilésérö| szó|ó egyezménYe Y4n.

Fentieket azali:ábbi okiľatokkal i&uglak .] ,... ' 1,..1 .; 1.:.;1:.. ,;.ĺ. Eredeti, 30 napnáI neń ŕégebbi hiteles cégiiivonat í'agy vég4É:s a s?'enĺezet
béjegqéséről,

Kijelentena,:a ťenti ingatlan bérlete időszalcában a jogr szeĺnély/szoľvezet tekintetĺíben nem

'tęrve.zÍink olyalr változásÍ. aľrcly niaĹĺ a jogi szenÉly/szeľvez.eĹ ĺnáľ nęm ľĺinćĺstllne látlátható
sżsrveze'tne.k

Tudomasul veszem' hory amennyiben bríĺ.niféle vĺĺltozil$|niáttä jogi szenély/szęľvezetmát
nem miÍiőstilne átláthatő szcrvezetnek, a bérbeadó abéľletis ő.łĺést'jo''gos'ulifelmond'ani

2.

Budapest

I .. 1 .i, :::: . .r'i

ajłánlattevő a|áírásiaĺ cégszeríi aláír źs



I0. šzá'Íiú nlcľlék|eĺ
r. 1. 

-ll--1::----ll-t---:f 
,

II'..e'.Iy ĺ s é8.'F é r l e'ŕi' s zeiző d'é s t eru eÜeto .

: !.a.tá ľb,żq tlha.ýá rož.at'la1 i.đő..ř.e.'-.'..'.

/egyoldahi kłitelezettségvállalási nyĺlatľożałál égyüĺi e*Ényo/

amely egyľé'szlől

i

i



adJ?, a pérl1ĺ pedig mcgtckintctt állapotban bérletbe veszi az l. pontban meghaĺáľozott
bérleményt' A Béľtő kijelenti, a béľleményt megtekintetÍe, ar- źl||apotát ismeń, azt e|fogadja.

3' 
.'

A szerződafelek r6gzíĺik' hogy az.,onkorm 'źnyzatotilletik'meg a jelen béľleti szerződésbő|
crcdő béľbeadói .iogok .. ezen belĺil a bér|eĺ'i köznrii díj ' éq 'tełhelik a bérbeadói.kötelezett$égek. A Bérbeadi a béľbeáoas teklntetěb.eĘ ęz pntormányż.ąĺ.megbízása aiapján,
helyette és a nevében jár.dl.:Á sŻeiźődésből ereab:.ĺgenyek érvényésítéséře bíróságok és
hatóságok e|őttazonkoľmányzatjogosutt. l ': -i :' ; ' -'i. L

I i'. l:- ' ' '' i'

4.

A szerződőfelek rögzítik, hogy a Béľlő a béľleményt ............... céljára veszi Ęipbg. . - .;-

BérIő kijelenti' hogy a szerződés megkĺitése időpontjában a nemzeti vagyonról szóló 2011.
gvi..CXCVI. törvény 3. $ szęriati.rĺ!ąthątó.szorvp,4otnek min<ĺgĺil. EĺrđBnras'ul .veszi,:ha..& .'

bér]etí idöqzak alatt a tulajdonosi szę-rkezetében beállott vtĄtozĘs. folytán ľnaľ'něm..minősiil.,
átlátható szeryezetneĘ, a bérbeadó a bérleti szgrzőĄéstazo'nnďiha1állyal és.ffialanítrłs nél,ktil :.,
felmonđha$ä..' 

'. ' .,'',. :',ii i . '..i,. ' ' ] :... l] '' 1, . '| :. '|'|. ,'''.i

A Bérlő tudomásul.voszi, hogy a bérlemélryben fol'ytatńi kívánt'tevékenységgel kapcsolatban
az engedé|yező hatőságok, szakhatóságok és köztizemi szolgáltatók (a továbbiakbaĺl, egyĺitt: .,l'

hatóságok) nyilatkozatát. illetve a jogszabělly szerinti tu|ajdonosi hozzÁjaru|ást nekl ikěll' ;''

megszereznie. Erre tekintettel a Béľbeadó nem szavatolją hogy a Béľlő a helyi.ségben'ę
á|ta|a kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meglntźro;att'
tevékenység a Bérlőnek nem felľóható okból, az előbbi hatóságok elutasító döntésęmiąťtnéĺtĺ' -.

végez}lető:,a felek a bérleti szeuśdéstközös megegyezéssel felbontjak. '. 
... 

' -,,''. 
. 

.'".'
BéľIő tudomasul veszi és elfogadja" hogy a tevékenysége megkezdése előtt ajelgnľbéĺlęti..,'
szerződésben megá|laoitott helyiség használati módja megvźlnnaÉlsźłloz a táĺsąsház , ł

beleegyezíS nyilatkozata szÍikséges lehet. Ha abeLeegyezśst ľreľn kapja .n'l.eg,' a..'bup,rpoadóva.łl'' ,

sŻemben kár- vagy megtéľítési igénnyel nem léphet fe|,Ez esetben a felek a bérletí sze;ző.dést: ..

közös megegyezéssel felbontják. ..'j]. 
'

,Ą Bérbead ó az |. pontban meghatározott bérleménythatározattął1hąuľozo.tt időre
a BéľIőnek
A béŕlétíJogvíszoný kézdĺite: á szeľződéś kěĹtÉ

A bérleti drjfizetési kötelezettség kezđeJe: :

f+tarpzo'6 időre .adja býrbe

A bérleti jogviszony vége: hatőrozott idejű esetén a PÚk ó:339. $ (2) bekezdése szeľint,
határozat|an ĺdejÍĺ eselt 3p n:p9s 'felgrgn{ásĺ Ępt,{$a,.p5köÍesé;et. .].1i' .' ':1 :.'' 

'

veszi, hogy a béľleti díj évente, az adott év január l-tőt a KSI{ tíItal közrśtďt előzől évi
."; j'l. liiffiációs iĺdex '|méľtékével eĺnelkędi.k. ł rcľMĺ díj effietĺô.đ-řséfiet('']..ęt$..ĺiíőpontja

j-l

! .:

A Bér,lő:,ltąrdpnr'ásul veszi,: hog11 ąĹnę$l.yl-b.g-ł .ą:béĺ-lpti jogľiszon;ł t.árnąĺlyeľĺĺłegqzűi.ĺésě '.'
=:ęsatéÍt.g.átl:pp-ntüląn.foglaltkitirítésĹ,kötekiz@ttségénelffi9ĺłl:ĺesż"o.ľege'qrä]ibéť'łeđ łšEeľrödés .r

.követő.naptól"a"



havonta. a bérleti jogvíszony megsziinésének időpondában irányado bérleti ĺJíjjal azonos
<isszeg}i hasąnálati Qíjat kell męgfizeÍlrie. A h.ésználati díiľól a Béĺbeadó nem.állíĺ-ki havonta'
szárn|át, csak utólag' a használati díj nregfizetése után. A hasznátati díjaĺ havonta elóre,
minden hónap L5. napjáigkell megÍizetni a bér|eti díj megfizetésére szolgáĺó - a béľleti díjľói
kíállított utolsó havi számlan levő _ bankszamlka {oĺenő átutďáJsal. Amennyibeň a
b1$vĘtlasqývá.Jttgzik'a.Béľ.be.ąd.ó enő| tájékoztatástad. A Ęasználĺiti díj akkoľrc.Ĺiiithető
telj9síteJt4ek,..ha az a targyhónap 20. nąpjěńg a Bérbeadó banksaáńláján.jóváírásra kerĺil...A
lrasznáIati díj késedelńěs fizetése esetén a Bérbeadó a .Foigáľi :Ttiľvényk'öinyVben

meghatáľozott késedelmi kamatot szamítia fel.

':
7.

A BéľIő egyéb fizetési kötelezettségei:

VÍz és csatornadíj lvźůtozőĺ A szerződés kötésekoľ ...'-Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeađó áůta| meghatároznLt összegre változik. A
Szolgaltatóval kötött megáIlapodás alapjan fizetendő.
Ąmennyiben a helyiségben tlj vizhmlvízőrák felszérelése
.nnegtörténik, és a Szolgaltatóval kĺit<itt. męgállapodtísť .a

. Béĺlő:bemutatja, az áta|ánydii toľlésre kertĺl.' Az ěŃa|ánydíj
összege egyénileg (az adott házelszámolás alapjan) keľÍil
kiszamolĺísra.

Szemétszallíüás díja:

Áramdíj lvéito?nĺ

A szeruődés kötésekor ?.09tr.'Ft/hó + ÁFÁ, évente a...-_
b érbeadó ál ta| meghatár ozoĺťt ö sszégľé változi k.

A Szolgáltatóval kötött megállapodas alapjĺán fizetendő.

Gazszolgáľtatĺn díja lvőIto,zĄĺ A Szolgĺttatóvďkötö'!t.p..ęgál|ap''o.dás a|apjźn,frryotendíi,

Fĺĺtésszo,!'gą|1445lłĺal.\ozól Szolgáltatóvď kdtött,'ĺnegállapodas.alapj ánfrzctendő.

A Íizetési kĺltelezettség cĺsszege a vonatkozó rendpletek változása esetén módosul.

A BérIő az előbbi fizetési k<itelezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Bérlő'a havi béileti díjat havonÚa előre, a üĺľgyhónap t5. napjáigkötęles megfizetni;'ą
Bérbeadó nevében kiállított szźlmla a|apjáĺl, a s7Íapllan szereplő bankszánlára. A bankszĺmla

3a1a3.'péĺetĺ.szerzśdé's me,gkötelĺenet. idopontJábą 1oł.ľtz-öďCIt8pł.0o0o.o. ňi'.'ď;.iiszama.ai.befletĺ szerzjqes Tegkĺ'tésenek idłipontjában J043387.000288É4.000000.08 (6ą11
BaĘkr'Zrt). A...bahkšzálÍIla.szÄma a béřieti.ijaooáe' iaos-á." alatt változll",. .*äřoi.ä
Béľbeäd.ó tĺjé'koĺatja'a Béľlőt. e neŕlot a béľleti lij y 1. po'}tban 

'ry'ýnf9 
idóBi''1.l,qt'91

BaĘkr"Zrt). Albaiiksz

terheli. A Béľl.ő a béľleti díjat abban az esetben is köieles tnvoĺta mégfiätii, łrj a l'avĺ.
szím!{{.v.ahÍtilycn'.okbó.l:nem.kapja kéztrlęz:Ez'eset:|rbltia bérlutĺ đíjat .az étĺ;zunaw.śżárutän'
levő banksaĺĺnliĺrą,l<öte.les ĺĺfutalni. A béľleti díjÍiretés,:okkor',tekíntľłotő teljesí'tetfuek, hteiz'a
t'á.syŁÉ"ąb;!0...'napiáíg aBé-rbeado u"antszĺmí6an jóváínísra ker.ĺil..:e*"i"yiu.J uiBeilo u
fiłtę'.E''@tpleąettłég.9t:.łrę'lyteleĺt s,zLímtára fizeti :tie, .az iiręrn sżĺĺmít-tetrjasítésnék. a.Bédä .
kesedę.|*mę":sat{Éje:g'Đstélr ał.B-éľbęadó:ą:PolgáiíiTlöriĺényköni'*benmegfiatĺáĺ.btzottł<éséiilétrff..'
kamatot száľnítja fel.



9-

A Béľlő .hozzájáru| ahboz, hogy a ,BéľbeadĺĎ a jelen szerzĺídésben szerepiő adaĺait
nyiIvántaľtsa.

10. :

A.Bértő hozz-ajfuu||'ahhoz, hqgy béľIeti díj, kł5ziizemi.díj' használati c|íj és egyéb hátralék
esetén 

= ha a fĺzętési kötelezettségének nem tesz eleget - a Béŕbeadrí a jelen'szeľződésben
szereplő'adatait,kĺiveteléskezelőcégnekkiadja.

11.

A BéľIő tudomĺásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmii díj, késedelmi karnat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fell, az á|tala a Bérbeadĺónak
befizetett összeget a Béľbeadó előbb a költségekľe, maj{ akaĺnatoh1 eantán a bérleti díj,
majd a köziizemi díjtaľtozasra számolja el.

12.

A Bérheaĺ|ró a bérlernényt:átađas - átvételi ďjarássď ad.ja biľtokba, amennyiben a Béľlő a
jelen szerződés.hatályba lépéséhez.sziikséges fe1tétęleket.teljesítette. A felek az átadé$-á&éte|i
eljĺíras során.jggyzĺíkönyvet vésznek fel, amely.ben rögzítik.a::bérlemény éi|apotźi, a mérőórak
állását. valamint minden, a hérleĺe| kapc.solatosan:ľögzíteĺli.'szĺikséges köriilményt'

13.

A Béľbeadĺí szavatol 1zé1t.hoęyhgľ-madik.személynek nincs a helyiségre vonatkozó.olyan
joga, amelya..Béŕt,őt a helyiség birtokbavéteiében, zävaĺta|arlhasznáIatban akadá|,yozza,vagy
kor|źĺozza, : '.

14.

A béľlet taÍturÍIa:a|att a Béľbeadó gondoskodík a.Béľlő ttlrési kötelezettsége mellett, az
élefueszé|yt akozó, az im,gatlan.áłlagát.veszé1yeztetí5;,.a.'helyiség rendeltetésśzerii haszrĺätatÍi
lényegesen akadálvqm, a BéľbeasóÍ te'ľtrglő hibłák .kija.y..í.!{sfuól. A..Béľ|.ő e munkátatok
elvégzését a bérbeađóvď töľtént ńěgáIlapodás alapjrán.äwáJ|a1hat1ą:

15.

A Béľlő kijelenti, hogy a Béľlemény kizań|ag a 4. pontban megjelölt tevékenységének
végzésecéljábólvesziigénybe.: ;: j 1,' ;". i''' ,::. .'

A Sz3Iző.dő fe!9k.rögzí!ik' h."€y a.Bjľtő. által a béľtemś_'.ny'ękb,e tör.tsrrĆĺ befo'.są4ásłloa
albéľletbe ađáshoz, 

" 
ftĺľśec. ćš.'ejeľ'.ą. ä .ueiľeĺ j"i-ätr''háá.śfu;'; bé.b""d.ó' íiásüú.

aoz-z'e!ýĺĘftĽlľľińt'? nr"ľ"äao ěs BérIo eżel mpćśoutos írášos megáuańqdĺása (Ęéľleti
szeľzödésmódosítás)szĺikśégés. :' i .'; '. -'' ': ; :

: . i r.....

A Bé$ő Íqdoľnásul.vegzi, hogy a toľábbi.hasznátatba /a|b,é"ĺ,1eľ:be/.adás..kapcsfur kizfu.ólag
termeszę-tes szerné.llyel; yątgéi,gt.;e lne,rnznti vagyonľóI szotó 20í]1...évi GXCVL,ĺ'6rvéný.3..$
(1) bekezdés l. ponJ:szeľirlti.'átlőtható szeruezntÍe| köüet:szer'ződěst. 

'Tuđomásul:ivęszi
továb.b- iŁ. aĺne'nąyibenalý.ele :srslzśĺdgttfé1.tula.idonosi szerkezetében, vágy ęgyéb oko.tĺíiolyan
vĺáltozés,.äl.bel'.aÍ'n€týalapjánłnłárinoĺtłłnittó'sĺil'ätlátłĺátóisatuĺrezeĺfte0:.kötőlöś.'ĺöIé:iŚżěÍtiłiéiĺ
a bérleti szeľződést azown|i ha/rt|llya| felmondani. E tényt a használatba /ďbéľłetbe/ adrĺsľól .

sző|ó szsrzÁdésben rÖgzĺtenie kęlt. Áz előbbiek etmaradása esętéĘ a Bérb'eadó.a Bér!ővel
szemb''en a bprle|í sze_,.-oęst a,o*łí :hątáltyď 'ľęlmońanatja. A' błtęméiiy b,éĺláti..joga
k'lzźtő|ag a Bérbeadó hoziÁjónlása mellett nlházhato ät masľa.v''pgy oserélhejŐ el ÍeľnrészeJes
személlyel vagy anemzeti vagyonĺól szóló 2011. évi.cxcvl. törv-éný 3. $.(t) bekezdésben


