
ffi&ffi€#ffi$wwaľŔws

Budapest J őzsefvárosi Onko rmányzat
Képviselő-testii lete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviseló.testület af0|6. november |. ésf0|7. ápľilis 30. napja közötti időszakban a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Kópvisclő-tcstĺilctćnck a Képviselő-testtilet és
Szervei SzeryezeÍi és Műkddési Szabá|yzatáről sző|ő 3612014. (XI. 06.) ĺinkormányzati rendeletében
szabá|yozta aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás Bizottság, aTtrsasházi
Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, valamint a Smaft Ciý ldeig|enes Bizottságá|ta| gyakorolt
źúr uhźzott h atáskö röket.

A Polgármesteri Hivata| szervezeti egységei és intézményei, gazdasági társaságai elkészítették a
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásukat. Erre a|apoma készĺiltek el a je|en előterjesztés
mel|ékletét képező beszámolók, ame|yek tételesen tarta|mazzźtk az összes, érintett időszakban
meghozott bizottsági dcjntést és azok végrehajtását.

A hatźrozati javaslat a|apjźn a Képviselő-testület elfogadja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság, az Emberi Erőfoľrás Bizottság, a Társasházi Pá|yánatokat E|bíráůő Ideiglenes Bizottság,
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté po|gármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2017 . szeptember 7. . sz. napirend

Táľgy: Beszámo|ó a Képviselő-testület bizottságai 2016. novembeľ 1. _2017. ápľilis 30. ktiztitÍ
áłtruházott hatásktiľben hozott diintéseinek vésľehaitásáľól

A napirendet nyíIt ü|ésen kell tárgya|ni, a határozat elfogadásához egyszerú szavazattöbbség
szükséses
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x

Emberi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság szźmźr a:

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
te st ii l etn ek az e|őteri e sztés me stáľsv a|ásźtt.
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valamint a Smart City ldeig|enes Bizottságátruházott hatásköľben |rozott döntéseiľől szó|ó, téte|es és
részletes beszámolót az érintett időszak tekintetében.

il. A beterjesztés indoka

A határozatok nagy sztlma miatt szükséges az éľintett féléves idotartam tekintetében a beszámoló
e|őterjesĺése, valamint a beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testü|et hatáskörébe tartozik.

ilI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselo-testület źńruházott hatáskörében járnak el, ezért a
hatáskör forrását - mint az onkormányzati hatáskĺjrök fő cimzettjét -. az e|lenőrzött és töľvényes
önkormányzati működés biztosítása érdekében indoko|t és szĹikséges tájékońatni a meghozott
bizottsági dontésekről, azok jellegérőI és végľehajtásáról. AhaÍározat e|fogadásának nincs pénzügyi
vonzata.

Iv. Jogszabályiktirnyezet

A Magyarországhe|yi önkormányzatairól sző|ő f011. évi CLXXXIX. törvény 4l. $ (4) bekezdése
szerint: ,,A képviselő-testüIet e törvényben meghatttrozoÍt kivételekke| hatásköreit a
polgármesteľre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzore, a tárśulására ruházhatjaźtt.,,
A Képviselo-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabályairól szóIó 36120|4. (XI. 06.)
onkoľmányzati rendelet (SZMSZ) 31. $ (2) bekezdése szerint ,,Az źúruházott hatáskörök gyakor|ásáról
az azt gyakorló polgármester,bizottság, jegyző szĺikség szerint, de legalább évente egyszer koteles a
Képvisel ő{estületnek beszámolni''.

Kérem az a|ttbbi határ o zati j avas l at e I fo gad ását.

Határozati javas|at

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az előterjesztés l. számú me|lékletét képezóYárosgazdźtlkodási
és Pénzüryi Bizottság, az e|őterjesztés 2. számű mellékletét képezo Emberi Erőfonás Bizottság, az
előteľjesztés 3. számű mellékletét képező Társashazi Pźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság,
valamint az e|őterjesztés 4' sztlmű mel|ék|etét képezo Smaľt City Ideiglenes Bizoffság20|6. november
1. - 20|7. ápľilis 30' között, éúruházott hatásköľben hozoÍt döntéseinek végrehajtásáról szóIó
beszámolókat el fogadj a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. szeptembeľ 7.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szeruezési és

Képviselői lľoda

Budapest, f0l7 . augusztus 28.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásábóI/ ĺ7r

!,,, rľ(il/4/
. dr.Mészár Eľika

aljegyzo
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1.sz. melléklet

Javaslat ,,A Józsefvdrosi Polgármesteri Hivatalfolyosóinak textiles borítĺisa,, tórgyú, ktjzbeszerzési
éľtékltatárt eI nem érő beszerzési eljdrás eredményłźnek megáIlapítdsdra

1090120|6. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 1 tartózkodís szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,A Józsefoárosi Po|gármesteľi Hivatal folyosóinak texti|es borítása'' tárgyil, kozbeszerzési
értékhaÍárt el nem ér ő b eszerzés i elj áľást eredm ényes nek nyi lván ítj a.

Felelos: jegyző
Határidő: 2016. november 7.

2. a beszerzési eljáľásban éľvényes és legalacsonyabb osszegíi ajánlatot a Padlókiľály Kft.
(székhe|y: l081 Budapest, Népszínház utcaf2.; adőszám:2433397|-f-41; cégjegyzékszám:
01-09-172646) tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő.

Felelős: jegyző
Határidő: 20l6. november 7.

3. ahatźrozatf.pontjaa|apján felkéri ajegyzőtavá||a|kozásiszerződés a|źirásźtra.

Fe|elős: jegyzó
Határidő: 20l6. november 15.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A' határozatban szeľeplő nyertes ajánlattevővel a
szeľződés aláíľásľa keľiilt. A Kft. teljesítette a szo|gáltatást.

Tulajdonosi ltozzdjdľulds a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonúban lévő teleÍonÍiilkék leszereléséhez
róuefvdros terĺiletén

109112016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság hatátozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájtlru|ását adja a _
Magsĺar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám:0| 10 04|9f8; székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)
megbizÁsából - a Go-MAX Kft. (cégegyzékszám:13 09 070871; székhely: 2040 Budaors, Szabadság
tń 44.) részére Józsefuáros terüIetén ta|á|hatő, aMag7ĺar Telekom Nyľt. tulajdonában lévő, alábbiakban
rész|etezett telefonfulkék elbontásáh oz, a kozteľiilet helyreál|ítási munkáinak elvégzéséhez, az a|źtbbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzź|źru|ást a
vonatkozó rendelet (1911994, (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mel|ék|etek csato|ásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźiy
Epítésügyi Irodájától e|őzetesen meg kel| kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell
tartani,

Aján|ati áľ: nettó Ft összesen + AFA :
bruttó Ft ĺisszesen
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a te|efonfülkék kieme|ését követően
felharyott, bontott anyag a füldben nem
kell szá|lítani,

a helyreállíÍáshoz a rétegrendeket ki kel| építeni,
maradhat, az osszes kibontott és kieme|t hu|ladékot e|

Telefonfi'ilke elhelvezkedése Erintett teľület/burkolat
Terület he|yrajzi

száma

1083 Bp., Baross u. 111. sz. aszf a|t bu rko I atú j árd a 357f8ĺ43

1083 Bp., Bókay János u. 4,7 . sz. zöldterü|et 36211

1089 Bp., Diószegi Sámue| u.32. sz. aszf a|t b u rko l atú j árda 35903

108l Bp', Kiss József u. 9-11. sz. aszfa|t burko|atú i áľda 34638|f

1087 Bp., Berzsenyi Dániel u. 7 . sz. aszfa|t burkol atú i árda 34601

1083 Bp., Práter u. 56. sz. zöldterület 34680tf

1083 Bp., Szigony utca 41. sz. aszfa|t b urko l atu j áľda 36199

1083 Bp. Tömő u.46. sz. zöldterület 36139ts

. A bontással érintett közpark (Baľoss utca l |7. sz. előtt), DióSZegi Sámuel utca, Kiss József
utca, Berzsenyi Dániel utca, Szigony utca járda burko|atát a járda teljes szélességében az
a|tbbi ľétegľenddel kell helyreállítani szerkezetl rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött aszfa|t
l5 cm vtg. C8ĺ10-3flF stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca, Prďer utca és Tĺjmo utca zöldterület helyreállításakoľ
a zöldteríilet részét képező, károsodott (kiteľmelt, szennyeződcitt illetve elszállított)
termőtalaj pótlását - I' osztályú termőftjld visszatöltéséve| - kel| e|végezni, fak 3 m-es
köľzetében a kitermelt talajszelvény teljes mélységében (l m mé|ységig), egyéb
zö|dterti|eteken 20 cm mélységig.

a megfelelő minőségű helyreállításéľt a beruházőlkivite|ező közösen 5 év garanciátvźi|a|,

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

jelen tulajdonosi hozzájáľu|ás csak az engedélyezo szervek, szaV'hatősźryok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátóI szttmított 1 évig érvényes.

FeIelős: polgármester
Hatfuidő: 20 1 6. novembeľ 7.

A Gazdá|kodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosĺ hozzájáľulás 2016. 11. 09.
napján kiadásľa kerĺi|t.

Tulajdonosi hozzdjárulds a Dataplex eléréséhez tervezett alépítményi hdlózat építéséltez

109fĺ2016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(lf igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Loxton Kft. (cégsegyzékszám:
|309139729; székhely: 2113 Erdőkeľtes, Banka utca 6.) kérelmére a 657/f015. N|.fŻ.) számú /ťĺr-tr
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|"latározattlbarl, a Datap|ex épület e|érhetoségét biztosító optikai há|őzat kiépítéséhez adott
hozzájáru|ásźLt' - 2017. június 30. érvényességge| - vá|tozat|an taľtalomma| meghosszabbítja.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20 l 6. novembeľ 7.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása alanián: A tulajdonosi hozzájáľulás 201'6. 11. 09.
napján kiadásra keľü|t.

Tulajdonosi ltozzújdrulás a Nemzeti Lovarda Budapest VIII. kerület, LóvĺÍsdr utcai
k ap u b e h aj t ój án a k fe I íłj ítlźs ó h o z

|093ĺf0|6. (xI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy tu|ajdonosi hozzájáru|ásźlt adja a
SPECIALTERV Epítőmérn<jki Kft. (cégjegyzékszám..0l 09 68f281; 1031 Budapest, Nimród u. 7.)
á|ta| készitętt, a Nemzeti Lovarda, Budapest VIII. kerü|et, Lővásár utcai kapubehajtó felújításának
köĺerületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' aberuházőnak (építtetőnek) a közritkezelői és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (19l|994. (v.3l.) KHVM rendelet) szerinti me|lékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg kelI kérni, és azabban foglaltakat maradékta|anu|be kelltaľtani,

c. ahozzájáru|ás a Budapest VIII. keriilet, Lóvásár utca (hrsz': 3459|) iftszakaszáraterjed ki,

d. kötelezi aberuházőt/építtetőt aLővásár utcai litcsatlakozás _ csapadékvíz e|vezetését biĺosító
- megfe|e|ő minőségű kialakítására, melyre aberuháző/épittető 5 év garanciźltvtil|a|:

o abontással érintettLővásár utcaburkolatát_szegé|y kiépítés után_ aza|ábbi rétegľenddel
kell helyreál| ítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással :

3,5-5 cm vtg. AC1 1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
5-8 cm vtg. AC l6 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-32/F stabi|izźtlt útalap

20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (mäs anyagga| nem
helyettesíthető)

e. az engedélyęs kote|ęs a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéro| akonerület tu|ajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźýáru\ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a dĺintés napjától számitott 1 évig éľvényes'

Felelős: polgármester
Határidő: 201ó. november 7'

A Gazdálkodási ÜgYosztá|y táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi hozzájáľulás 20|6. |t. 0g.
napján kiadásra keľült.



rav aslat közter iilet-Itaszndlati kérelmek eI bíráIásúra

1094/2016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterület-használati hozzájárulást ad -
előľe egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľĺ'ilet-h aszná|ő, kére|mező :

A közterület haszná|at ideje:
Kö zterĺi I et-h asznál at cé|j a:

Közterii l et-h aszná|at helye :

Ko zter ü | et-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. november 7.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az iigyfél 2016. novembeľ 14-

én személyesen átvette.

1095/2016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy köztertilet-használatihozzźýárulást ad -
elore egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterü l et-h aszná|ő, kér e|mező :

A kozterület haszná|at ideje:
Közterü l et-h asznźiat cé|ja:
Közterü lęt-h aszntiat h elve :

Közterü l et-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 7.

Rekonstľukció Kft.
(székhely: l l33 Budapest, Hegedűs Gyu|a
utca 88.)
2016. november 07. -f016. december 20.
építési felvonu|ási terület
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca25.
1 db paľko|óhely ( 10 m,)

EU-Line Ílpítőipari Zrt.
(székhe|y: l213 Budapest, Hollandi ift 2|.)
20l6. novembeľ 09. _20|6. november 28.
építési konténer és építési fe|vonulási teľület
Budapest VIII. kerület, Szi|ágyi utca 6. szám előtti
közterület
3 db paľkolóhely (30 m2)

A Gazĺ|áIkoĺlási Tjgyosztá|v táiékoztatása alapián: A'határozatot az ügyfél 2016. novembeľ 14-

én szeméIyesen átvette.

I096/20t6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság ligy dönt' hogy nem ad közterület-hasznźilatihozzájárultĺst
az a|ábbiak szeľint:
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Közterü |et-h aszná|ő, kérelmező :

A kére|emben foglalt köaeľület-haszná|at
ideje:
K ozterĺj l et-h asznźiat cé|ja:
Kcjáerü | et-h aszná|at h e |ye :

Köaerü let-h aszná|at nagysága :

Rosta Marianna egyéni vál|alkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

20 1 6. november 28. - 201 6. decembeľ 24.
karácsonyi vásár
Budapest VIII. kerület, Corvin köz
100 m'

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. november 7'

A Gazdátkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: Á hatáľozat kipostázásľa kerii|t, az iigyÍé|
2016. novembeľ 2l-én átvette.

1097/2016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiati hozzźĄáru|ást ad - e|őre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse| - az a|tlbbiak
szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület-haszná|at ideje:
Kö zterü l et-h asznźiat cé|j a:

Közterü l et-h aszná|at h elye :

Közterü l et-h aszn á| at n agy sága:

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 l 6. november 7.

vidák Kamilla egyéni vállalkozó
(székhely: l088 Budapest, Krúdy u. l l.)
20l6. decembeľ 10. _2016. decembeľ 23.
fenyőfa árusítás
Budapest VIII. kerület, Szigony u. (35728139 hrsz.)
5m'

vidák Kamilla egyéni váI|a|kozó
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 11.)
2016. december 10. -2016. december 23.
fenyőfa áľusítás
Budapest VIII. kerület' Lőrinc pap tér (367l0 hrsz.)
)m-

2. közteru|et.használati hozztĄáru|źlst ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak
szennt:

Közterület-h asználő, kérelmező :

A kozterület-használat idej e :

Kö zterü l et-h aszn źi at c é|ja:
Közterület-h aszntiat helye:
Közterü let-h asznźiat n agy s ága :

Felelós: polgáľmesteľ
Hattłridő: 20 l 6. november 7.

A Gazdálkodási tieyosztály táiékoztatása alapián: Ä' hatá,rozatot az ĺigyfél 2016. novembeľ 14-
én átvette.

109812016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-használati hozzź!árulást ad
egy összegben toľténo teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:



A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapiánz A.határozatot az iigyfél 2016. novembeľ 14-
én átvette.

109912016. (xI.07.) sz. Váľosgazđálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati hozzäjárulást ad -
egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterü |et-h aszná|ő, kérelmező :

A kozterület-haszná|at ideje:
Közterü let-h aszná|at cé|ja:
KözterĹi let-h aszná|at h elye :

Közterü let-h asználat nagysága :

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. novembeľ 7.

Közterü let-h aszná|ő, kére| mező :

A kozterĺil et-használat idej e :

1 . közterü let-hasznźilati hozzájáru|ást
szerint:

Közterĺ'i let-h aszná|ő, kérelmező :

A közterü|et-használat idej e :

Kö zterĺi l et-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h asznźilat helve :

Közterĺ'i l et-h aszná| at n agys ága :

Faľkas Mihály ő.steľme|ő
(székhely: 2311 orkény, Forrás u. 7.)
2016. december 14. -2016. decemberf4.
fenyőfa árusítás
Budapest VIII. kerület, Márkus Emília u. (Rókus
kőrház oldalánál)
20 m'

Szatmári odiinné egyéni vállalkozó
(székhe|y: l084 Budapest, Víg u. 35.)
2016. december 05. -2016. december 09.
2016. december lf.-f016. december 16.

2016. december 19. -2016. december 23.
201 6. december f6. - 201 6. december 28.
i dény j el legű aszta|i árusítás (karácsony-szi lveszter)
Budapest VIII. kerület, Blaha LlĄzatér 3-5.
3m'

Lakatos József egyéni vá|Ialkozó
(székhely: l074 Budapest, Alsó erdősor |2. fszt.5.)
2016. december 16. -f016. december 23.
idény j el leg u aszta|i árusítás (karácsony)
Budapest VIII. keľület, Teleki Lász|ő tér - burkolt
teri.ilet - (3 5 123 I 4 hrsz.)
)m-

Kö zterü l et-h aszn á'|at cé|i a:

Közteľü let-h aszntúat helye :

Ko zter ü let-h asznźiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 7.

Á Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A^határozatot az ĺigyfé| 2016. novembeľ 14-

én átvette.

t100/2016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

ad - egy összegben tĺjľténő te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak

ri



Fe|e|ős: polgármester
Hatáľido: 20l6. novęlnber 7.

f. közteri|et-haszná|ati hozzt|tru|ást ad - egy összegben tĺjIténő teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak
szerint:

Közterĺilet-haszná|o, kérelmező: Lakatos József egyéni vállalkozó
(székhe|y: l074 Budapest, A|só erdősor lf . fszt. 5.)

A közteľület-haszná|at ideje: 20l6. december 16. -20|6. december 23.
Közterület-haszná|at cé|ja: idény jellegu aszta|i árusítás (karácsony)
Köaerület-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Festetics Gyöľgy u.f-4.
Köaerĺ'ilet-haszná|at nagysága: 3 m,

FeIelős: poIgáľmesteľ
Határidő: 20l6. november 7.

A Gazdálkodási ÜgYosztáIy táiékoztatása alapián: Ahatározatot az ügyfél 2016. november 2I-
én áfrette.

110112016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dĺint, hogy

l. közterület-haszntiati hozzájáru|ást ad - egy osszegben toľténő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak
szerint:

Közterület.haszná|ő, kérelmező: BedákPál egyéni vállalkozó
(székhe|y: l086 Budapest, Dobozi u. f7.)

A közterÍilet-használat ideje: 2016. december 05. _2016. december 23.
Közterület-haszná|at cé|ja: idény jellegu aszta|i árusítas (kaľácsony)
Közteľület-h asználat helye: Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7 -9.
Közteľület-haszná|atnagysága: 2 m"

FeleIos: polgáľmesteľ
Határidő: 20l6. november 7.

2. kozterĺilet-haszná|ati hozzájáru|ást ad - egy <isszegben töfténő te|jes díjfizetéssel - az a|źhbiak
szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: BedákPáI egyéni vállalkozó
(székhely: l086 Budapest, Dobozi u.27 .)

A közterü|et-használat ideje: 20l6. december28.-f0|6. december 3l.
Közterĺi|et-hasznźiat cé|ja: idény jellegu aszta|i árusítás (szilveszter)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Népszínhaz u.7.9.
Kĺjzterület-használatnagysźęa: 2 m'

Fele|os: polgármester
Határidő: 20 l 6. novembęr 7'

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása atapián: A határozatot az ĺĺgyféI 2016. november fl-
én átvette.

,4



t|02l2016. (xI.07.) sz. városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad kozteriilet-haszntńatihozzájáru|ást
az a|ábbiak szerint:

Kö zteľti l et-h asznál ő. kér elmező : Autóban Utazunk Kft.
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 30. fszt. 8.)

A kére|emben fogla|t közteri'ilet-hasznźúat
ideje: 2016. december 05. -2016. december 09.

2016. december 7f._f016. decembeľ 16.
2016. december 19. -f016. december 23.
2016. december f6. -2016. december 28.

Köaerü | et-h asznźńat célia:

Kozteľület-h asznźilat helye :

Közterü l et-h aszná| at n agys ága :

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l6. november 7.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alanián z A határozatot az ĺigyfél 2016. novembeľ ĺ4-
én átvette.

|t03ĺ20I6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozatz
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy a 887 /2016. (IX.05.) számű határozattú az
alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeri.ilet-használati hozzájárulást ad -
havi részletekben t<irténő teljes díjfizetéssel _ a köztertilet-haszná|ati díj összegének 30 %o-ka| történó
csĺikkentésév ę| az alábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kére I mező :

A közterület-használat ideje:
Közteľü l et-h asznźil at cé|j a:

KözterĹi let-h aszná|at h elve :

K ĺizteľü l et- h aszná|at nagy s źtga:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. november 7.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián z A hatátozatot az ügyfél 2016. november 21-
én átvetteo a ktizterůilet-használati díjat havi ľészletekben flzeti.

1I04lf0I6. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartózkodźs szavazatta|)

idény j e| legĺĺ asztali árusítás (kaľácsony-szi lveszter)
Bud^apest VIII. kerület, Blaha Lujzatér 3-5.
fm'

Wtilfi n geľ Láłsz|ő egyéni vállalkozó
(székhely: 1083 Budapest,Illés u. 4.)
2016. január 01 . _ 20|7 . december 3 1.

pavi lon (híľlap-könyv áľusítás)
Budapest VIII. kerület,Prźúet u. - Szigony u' sarkán
(357^f8139 hrsz.)
4m"
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A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használatihozzájáru|ást ad -
havi díjfizetési ütemezéssel tönénő te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint azza|, hogy a vendéglátó
teraszt a kereskedo csak az uz|et nyí|ászáľóinak zárvatartásával íizeme|teti:

KözterĹilet-hasznźilő, kérelmezo: Navegar Kft.
(székhe|y: l062 Buc|apest' Széke|y Beľtalan uÍca2ĺc.)

A köĺerület-használat ideje: 2016. november l4. -f0|9. november 14.

K<jzterĺjlet-hasznáIat céIja: vendég|átó terasz
K<jzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 1. szám előtti

közte^rü|eten (EPIC BURGER)
Közterĺilet-haszná|atnagystlga: |6 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 7.

A Gazdá|kodási Üeyosztály táiékoztatása a|aniánz Ahatározatot az ügyfél 2016. november t4-
én átvette.

1,|05/20|6. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo f tartőzkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és PénzŰgyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1060/2016' (X.f4') számű
határozattnak l. pontját aza|ttbbiak szerint módosítja:

Köztertilet-hasznźilő, kérelmező: optolens Kereskedelmi Kft.
(székhe|y: l02l Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.)

A k<jzterü|et használat ideje: 2016. novembęr 0f . _2019. november 02.
Kĺjztertilet-haszná|at célja: megá||itó táb|a
KözterĹilet-haszná|at he|ye: Futó utca 34-36. sz. elott (Corvin sétányon a

Mr. Fruit Delicates és a Fontana Hźz kozti
üzlethelység előtt)

Közterület-haszná|atnagysága: 2 m,
Dijfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l6. november 7.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ügyfét 2016. novembeľ 18-

án szeméIyesen átvette.

||0612016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYźnosgazdálkodási és PénztigyiBizottság ligy dönt, hory

1. kozterület-hasznéilati hozzájźru|ást ad - e|őre egy összegben töľténo teljes díjfizetésse| _ az
alábbiak szerint:

KĺjzterĹi|et-haszná|ő, kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: f600Yác, Varsa köz14.)

A köztertilet-használat ideje: 2016. november 07. -2016. november 30.
Kĺjzteľĺilet-hasznáiat cé|ja: építési munkaterlilet (teherlift fogadóállvány

elhelyezése paľkoIóhelyen)

,t



Közterü let-h asnlá|at |r e I ve :

Közterü | et-h aszná|at nagysága :

Fele|ős: poIgármester
Határidő: 2016. november 7.

3. kozterület -hasznźiati hozzájáru|ást
a|ábbiak szerint:

Közterĺ'ilet-h aszná|ő, kérelmező :

A koaerület-használat ideje:
Kĺizterü l et- h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszntiat helve :

K özterü l et-h aszná| at n agy s źtga:

Kĺizterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület-használat idej e :

Köztęľü l et-h asznál at c é|i a:

Közterü|et-h aszná|at helye :

Közterti l et-h asznźĺ|at nagy sźtga:

Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla
elotti közterületen
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0

utca

m')

|2. szám

2. tudomásu| veszi a Centroom Invęst Kft. Budapest VIII. keľíilet, Somogyi Béla utca lf . szám e|ótti
közterületre vonatkozóan építési munkaterület (teherlift fogadőál|vźtny elhe|yezése parko|óhe|yen)
cé|jából igénybe vett közterület-használatát - díjfizetési kötelezettség mellett - 2016' november 01.
napjától - f016. november 06. napjáig szóló időtartamra.

Fele|os: polgármester
Határidő: 20l6. november 7.

ad - e|ore egy osszegben tcirténő te|jes díjfizetéssel - az

Centľoom Invest Kft.
(székhe|y: f600Yác, Varsa koz 14')
201ó. november 08. -f016' december 08.
védőtető
Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca 72. szám
elotti közterületen
47 mr

(....... ..)
201 6. november 07 . - f016. december 3 l.
ép ítési munkaterĺi l et (homlokzat felúj ítása, gurul ós

állvány)
Budapest VIII. kerĺilet, Reguly Antal utca 16' előtti
játd!1n

fm"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 7.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ůigyfél 2016. novembeľ 16-
án személvesen átvetle.

1|07l20t6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzź!árulást ad _
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

'i.

!:

I

l;i

;,iii

;ĺ

FeleIős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. november 7.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ügyféI 201ó. november 16-
án szeméIyesen átvette.

tf



Javaslat kd1lúkórral kapcsolatos kdrtérítési igény elbírdlására

t108/20r6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodźłs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a SANATIO Kft. (székhe|y: 9700
Szombathely, Petőfi u. 20., adőszám.. 11306685-1-18, cégjegyzékszám: l809101649, képviseli:
Farkasné dr. Simon Erika tigyvezető) á|ta|, az MZD-164 frsz.-tl gépjárművet érintő, Budapest VIII.
kerület, Koris utca lf. szám előtt f016. június l0. napján történt káreseménnye| kapcsolatban
e|őterjesztett kárigéný a Groupama Garancia Biztosító ZĺÍ.. tú|ásfog|a|ása a|apjtn elismeri, és a
biztosító áItal megállapított tjnrész l0.000,- Ft összegét kifizeti.
A kifizetés feltéte|e o|yan egyezség megkötése, amelyben a SANATIO Kft. ügyvezetóje nyilatkozik
aľľól, hogy káľtérítési igény megfizetéséve| egyidejűleg lemond minden további igényéro| az
o n ko ľm ány zatta| szemb en.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. november 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.. a Gazdálkodási tigYosztálv és a PénzügYi Bizottsáe
táiékoztatása a|anián: aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság az 1108/2016. (xI.07.) számrĺ
határozatált visszavonta, a 400l20t7. (V.15.) számú határozatban fogla|tak alapján 

^káľeseménnyel kapcsolatban felmeľü|t és az onkormányzatot terhelő 107o önrész összege, azaz
62 604,- Ft a káľosult részéľe 2017. május 29-én átutalásľa keľült.

magónszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Lujza u 16. szóm
alatti, üres, iinkormányzati tulajdonú, nem lakds céljúra szolgdló helyiség bérbeadása

vonatkoztźsdban

|109/2016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzd a Budapest V[I.
kerĺilet, Lujza u. 16. szám a|athi, 35372/o/N48 hrsz.-ú, 19 mf alapterületű, tires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ft)ldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló he|yiség bérbeadásához

(HB -8 49 / f0 l 6) magáns zemé|y részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diĺntésľől a kiértesítés 2016.
novemlreľ 9-én íľásban megtłĺľtént.

A MENTA TRIO KÍt. kérelme a Budapest VIII. keriilet, Próter u 28. szdm alatti, iires,
iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céIjdra szolgóló helyiségek vonatkozttsóban

tt|0/2016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattl|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) visszavonja a 49812016. (v .23 .) számű határozatźń.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt, vagyongazdáIkodási igazgatőja
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Határido: 20l6. november 7.

2.) nem jdrul ltozzli a Budapest VIII. keriilet, Práter u. 28. szźĺm a|atÍi,3569510lAĺ5 és 3569510lN6
hrsz.-ú, cĺsszenyitoff,f! mf + 25 m2, összesen 46 m2 a|apterĹiletű, utcai bejáratri, fö|dszinti, nem

lakás célú he|yiségek bérbeadásához a MENTA TRIO Kft. részére raktározźs és bútorrestauráló
műhely cé|jára. az á|ta|a aján|ott 55.200'- Ft/hó + Áľ.e berleti díj + kozijzemi és szolgáltatási
díjak osszegen.

Fele|ős:Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. novembęr 7.

3.) hozzájárul a Budape^st VIII. kerüIet, Pľáter u. f8. szám alaÍti,3569510lN5 és 3569510lA/6 hrsz.-
ú, összesen 46 m, a|apteľületű, utcai bejáratú, füldszinti, nem lakás céIú helyiségek
bérbeadásához a MENTA TRIO Kft. részére határozatlan időre, 30 napos felmondási hatáľido
kikötésével, raktározás és blitorrestauráló műhely cé|jára, a szátmított 70.000,- Ft/hó + ÁFA
bérleti díj + kozüzemi és szolgá|tatáSi díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. november 7.

4.) felkéri a Józsefoáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35lf013. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat aláírź.sź.Í

vźú|a|ja a leendo bérlő.

Fe|e|ős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' határozat végľehajtása
megtörtént,20|6. novembeľ 28-án a béľ|eti szeľződést megkötiitték.

A PAPELITO 29 W, bérlő telepltelybejegyzésre vonatkozli kérelme a Budapest VIII. kertjlet, orczy
t,it 27. szdm alatti, iinkormdnyzati tulajdonił, nem lakds céljára szolgdló helyiség vonatkozdsdban

I|1112016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, ĺ taľtĺózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l .) hozzájáru| a Budapest VIII. keľü| et, 36007 l0/N3 helyrajzi számon nyilvántaŕotÍ, természetben
a Budapest VIII. kerü|et, orczy űt f7. szám a|att ta|á|hatő,58 m' alapterületíĺ, önkormányzati
tu|ajdonú, utcai, füldszinti, nem lakás célú üzlethelyiséget béľlő PAPELITO 29 KlÍt. (székhely:

1089 Budapest, orczy t]t 2|-23. 7 . em. 43.; cégsegyzékszám: 0|-09-965468; adószám: 23433700-
2-4f; képviseli: Eľdélyiné Ba|ogh Mária) ľészére a telephely használathoz szükséges tulajdonosi
hozzź$źru|ás megadásához a bér|eti szerzodés megszíinésének időtartamtig azza|, hogy a bérleti
jogviszony megszűnése esetén a Kft. haladéktalanul intézkedik a telephely törlésérő|.

Fele|ős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 7.

f) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy a határozat mellékletét képező,
telephely hasznáIatra vonatkozó tartalmli nyilatkozatot a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat képviseletében a PAPELITO 29 Kft. részére adja ki.
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Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. decembeľ 3 l .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alanián: A diintésľő|2016. novembeľ 9-
én íľásban órtcsítettók a bóľlőt, a nyilatkozat kiküIdósc ĺs mcgtöľtónt.

ERD-SZENT Bt. részletJizetésre vonatkozli kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sóndor u 17.
szám alatti, ii nkormdnyzati tulaj don íl helyis ég vonatkouźs dban

t||2/20l6. (xI.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| az ERD-SZENT Bt. (székhe|y: l146 Budapest, Thököly út 85.; cégjegyzékszám:0|
06 7333f7; adőszám: 2o696544-f-4f; ugyvezető: Horváth János) részére az onkormányzat
tulajdonát képe'^z$, Budapest VIII. keľiilet, Bauer Sándoľ u. 17. szźlm a|atti, 35l25l0lv20
hrsz.-ú, |33 m. alapterületű, nem lakás cé|jára szo|gá|ő he|yiségre vonatkozó, 201 6. október 3 l.
napjáig felhalmozott haszná|ati díj: 5.584'511,- Ft és hozzá kapcsolódó szemétszźil|ítási díj:
|f4.935,- Ft, perkĺiltség:ff1.700,- Ft, késedelmi kamat: 1.l86.540,- Ft, iisszesen:7.123.686'-Ft
hátralék összegre 48 havi részletfizetésikedvezmény megadásźlhozaz alábbiak szerint:

a) a megá|lapodás a|źirásáva| egyidejűleg megfizetendo a hátra|ék 227.700,- Ft perköltség,
1 .186.540,- Ft késede|mi kamat, 124.935,- Ft szemétszállítási díj, f41.747,- Ft használati díj,
összesen t.780.922'- Ft' ami a teljes tartozás f5 %o-a,

b) az ERD-SZENT Bt. a tőketartozásból fennmaradó 5.342.764,- Ft-ot a 8,90 oń-os jegybanki
alapkamattal növelten 48 hónap a|att t32.702,- Ft-os havi eryen|ő (|1|.307,- Ft tőke és
fl.395,- Ft késedelmi kamat) részletekben köteles megfizetni 2016. decembeľ 15' napjátóI
2020. november l5. napjáig. Az első rész|et esedékessége:20|6. december 15.

A rész|ďfizetési megállapodásban fogla|tak teljesítése esetén a végľehajtási eljáľás
felfi'iggesztésre kertil, és amennyiben a volt béľlő nem teljesítené a ľészletek ťlzetését, a
fen nmaradó tartozás tekintętében a v égr ehajtási e|j árás tovább fo lýatód ik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodäsi igazgatőja
Határidő: 20l6. november 7.

2.) fe|kéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatźrozat l.) pontja szerinti rész|etfizetési
megá|lapodás megkötésére.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20 l 6. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A rész|etfrzetési megállapodást
m egktitötték' a pénzĺi gyi telj esítés folyamatos.

Botos Zsolt egléni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, IIIés u 24. szdm alatti,
iires, iinkormdnyzati tulajdonú, nem lakós céIjĺźra szolgdló helyiség bérbeaddsa vonatkozlÍsdban

1|13l20t6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(11 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy



l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet, Illés u. 24. szám a|atti, 36083l3lV2 hrsz.-ú,
11 m2 alapterületű, ĺires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű, földszinti, nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség bérbeadásáhozhatározat|an idore,30 napos felmondási idő kikötésével Botos
Zsolt egyéni vállalkozó (székhe|y: 1083 Budapest, I|lés u. f0. |. 14.; nyilvántaftási száma:
50863826; adőszám:67858855-1-4f) részére, szépségszalon tevékenység céljáľa, 11.700'- Ft/hó
+ Ápa béľ|eti díj + kozuzemi és különs zolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 7.

f .) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1 .) pontja szeľinti bér|eti szęrződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában tl||ő nem lakás cé|jára
szolgáló he|yiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfele|ó óvadék megfizetését, va|amint a

17. s (4) bekezdése a|apjánkozjegyző elott egyoldalú kötelezettségvállalásinyilatkozataláírását
vá||a|ja a leendo bérlő.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 31

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A' határozat végrehajtása
megtörtént,2016. decembeľ 20-án a béľIeti szeľződést megkötiitték.

A Budapest VIII. keľiilet, Vas utca 3. szdm alatti,fi)Idszinti, hatĺźrozatlan időre szóló bérleti joggal
terhelt iizlethelyiség elidegenítése

11L4l20|6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzźjźrú az ingatlan-nyilvántartásban 3650510lAl4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII. kertilet, Vas utca 3. szám alatti, utcai bejáratű,f3 m, a|apterületiĺ,
ťoldszinti üzlethelyiségre vonatkoző e|adási ajźn|at bérlő, GoLDA PLUS Kereskedelmi és

Szo|gá|tatő Korlátolt FelelősségíÍ Társaság (székhely: 1082 Budapest' Nap utca 30. tetőtér 4.;

adószám: |f|f5454-f-4f; cégsegyzékszám: 01-09-467f3l; képviseli: Gottľeich-Hoľváth Józsefné
ugyvezeto) részére tĺjrténő megküldéséhez, a vételáľnak, az elkésztilt forgalmi éľtékbecslés,
valamint az onkoľmányzat tulajdonában áIló nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek
eIidegenítésének feltételeirő| sző|ő
32lf013 . (VII. 1 5.) önkormányzati rendelet a|apján a forgalmi érték l 00 Yo-ában, azaz 7 .900.000,-
Ft összegben történő k<izlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatáľozat l.) pontja szęrinti eladási aján|at

kiküldésére és az adásvéte|i szerzodés megkötésére.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 31.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. novembeľ 1. napján
adásvételi szerződéssel elidegenítésre keľiilt a helyiség.
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A Budapest VIII. kerüIet, Baross u. l25. saÍm alatti,föIdszinti,359I8/0/A/2 helyrajzi szdmíl egyéb
iizl et h e Iy is é g e l iclege níté s e

ÍIÍ5lf0|6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul llouó az e|adási ajánlat bér|o
részére torténő kikiiIdéséhez az ingatlan-nyiIvántańásban a 359l8l0lN2 he|yrajzi számon
nyi|vántartott, természetben a Budapest VIII. keľii|et, Baľoss u. 125. szám a|aÍti, fü|dszinti, 20 m,
alapterületű' nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiség vonatkozásában a forgalmi éftékbecslésben
meghatározott 6.090.000,- Ft összegű vételár kozlése mellett.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 7.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Közĺlont Zľt. táiékoztatása alanián: A Bizottság döntéséľől 2016.
november 1l-én íľásban kiértesítették a béľlőt.

Lakds elidegenítésével kapcsolűtos vételdr és eladási ajdnlat jóvlűhagyása (Budapest VIII. keriilet,
Csobdnc utca ....................J

t116/20|6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatirozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Csobánc utca ........ szám a|atti,
helyrajzi számon nyilvántartotl, 49 m. alapterületű ,2 szobźs, komfort nélktili komfortfokozatű, a
közĺis tu|ajdonbő|hozzátartoző 504/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan
határozat|an idejĺĺ béľleti jogviszonyban álló ..... bérlő részére történő eladási
ajtn|at kiküldéséhez, az Onkormányzat tulajdonában ál|ó lakások elidegenítéséľő| sző|ő 33lf013.
(Vn.15.) önkormányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, komfoľt nélktili komfortfokozatű|akés
értékesítésére meghatźtrozottak szerint, az elkészĺilt forgalmi értékbecslésben megá|lapított
forgalmi éÍtékf5 %,-áva| megegyező összegű, azaz3.062.500,- Ft vétęIár közlése mel|ett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagsĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 7.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldéséľe, valamint az adásvéte|i szerzódés aláírásźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 31.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alanián: 2017. januálr I2-én adásvéte|i
szeľződéssel a béľlő megvásáľolta a lakást.

ravaslat a Budapest VIII. keriłIet, Magdolna utca ......... szdm alatti lakds bérbeaddsdra

11t7/20t6. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdontlban á||ő lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről szóló l6lf010. (III.08.) önkormállyzaÍi rende|eÍ.22lC.

$-ában, valamint 47. $-ában foglaltak a|apján ...... és jogcím nélkiilí
lakáshaszná|ók részére az á|ta|uk |akott, Budapest VIII. keľiilet, Magdolna utca ..

szám a|atti,31,.7.1 m2 alapterületíi, l szobás, komfort nélkti|i komfortfokozatú, cĺnkormányzati
tulajdonú |akás bérbeadásához 5 év határozott időre szólóan - a lakbér alapjźtképező nove|o és

csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelvű, komfort né|küIi, 3.488,- Ft +

AFA összegĺĺ bérleti díjja|, a csokkentő-növelo tényezők figyelembe vétele nélküli költségelvű
l akbér 2 havi ös sze gével azonos méľtékű őv adékfi zetési kote lezettsé ggel .

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. november 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZÍt.-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak a|apján a
bérlęti szerződés megk<itésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. december 7.

Á' Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľ|eti szerződés 2017.
febľuáľ 6-á"n a|áírálsra keľült.

Javaslat a Budapest VIII. keriileĄ Vajdahunyad utca és ............... szdm alatti
ö n kormdny zati Ia kás o k cs ato ltÍs dval k ap cs o I atb an

t118lf016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájźtru| a Budapest VIII. keri'ilet, Vajdahunyad u. . .,. szám a|atti, 7 szoba komfort
nélküIi, ff,43 m, alapterületű lakás megtekintett ál|apotában - a lakbéľ a|apjátképező növelő és

csokkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelv*, 3.94|,- Ft/hó + AFA összegű
bérleti díjjal toténő bérbeadásthoz |akásbővítés cé|jára .. részére azza| a
feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kel| a megnövekedő alapteri.i|etre vonatkozó lakbéľ
megfizetését, valamint a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok
koltségét. Kije|öIt bér|ove| béľleti előszerződést kell kötni aZ építési-kivite|ezési munkálatok
befejezéséig' legfeljebb 1 év határozott időre. Amennyiben a kijelölt bérlo a bérbeadástól
számított fél éven belül a munkálatokat nem kezdi eI vary 1 éven belül nem fejezi be, i|letve
építési engedélykoteles tevékenység esetén 1 éven beltil nem kup használatbavételi
(fennmaradási) engedélý, az e|ószerzódés hatźiyát veszti, ilyen esetre az e|végzett munkálatok
utáni megtérítési igéný a bérlővel kötött előszerződésben ki kel| zárni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20 1 6. novembeľ 7.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a
me gál I apodás és bérleti szer ződés m egkötésére.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 7.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kłiznont Zrt. táiékoztatása alapián:
keľült 2017. július 12. napján.

A béľleti szeľződés a|áírásra
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Javaslat ax,,,LNR-DIÁIOLI6. típusú'' béľInklís pltlylizat eredményének megdllapítástira

11t9/2016. (xI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) az ,,LNR-DIÁKJ2016. típusú'' pá,|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, József utca 47.
3. emelet 7. szám alatti |akásra benyújtott pá|yázat nyertese:

(16 pont)

Sorľendben következő pá|yáző:

(10 pont)

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6' november 7.

f ') az,,LNR-DI^K/2\16. típusú'' pá|yźzaton meghirdetett, Budapest VIII. keľiilet,,orcry űt31.2.
emelet 5. szám alatti lakásľa benyújtott ptiyázat nyertese:

(13 pont)

Sorľendben kĺivetkező pá|yáző:

(8 pont)

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201ó. november 7.

3.) az ,'LNR-DI^K/20|6. típusú'' pźt|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi
utca 18. 1. emelet 13. szttm alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyeľtese:

(9 pont)

Nincs sorľendben következő péiyazo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 7'

4,) az ,,LNR-DIARJ2}16. típusú'' pá|ytaaton meghirdetett, Budapest VI[I. kerület, Szeľdahe|yi
utca 18. 2. emelet 26. szźtm alatti lakásra benyújtott pźilyázat nyertese:

(8 pont)

Nincs sorrendben következő pá'|y źĺzo.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. novembeľ 7.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy az l.), f.), 3.), 4.) pontban
meghatározott lakásokra vonatkozóan a nyertes pá|yázókka|' illetve a nyeľtes visszalépése vagy
kiesése esetén a sorrendben következő pźiyázőkka| a bérleti szęrzodéstkösse meg. 
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Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrtvagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. decembęľ 3l .

6.) a pá|yázatra kiín lakásokra kötött bér|eti szerződésekbe be|e kell fog|alni, hogy a bérlők a
lakásokat a béľleti szerződés megkötésétő| számított l0 évig nem vehetik meg.

Fe|e|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. decembeľ 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: Az ,,LNR-DIÁW2LI6. típusú,,
bérlakás páiyázat eredménye kihiľdetésľe keľüIt. Az ĺigyfetek kĺéľtesítése megtiirtént.

ravaslat az,,LNR-OKT/20I6. típusťl,' bérlakás pályázat eredménytelenségének mególlapítására

I|f0l20|6. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság úgy dönt, hogy a 2016. augusztus 1. -f016. augusztus 31.
között meghirdetett, ,,LNR-OKT|2016. típusú'' pályźzatot érvényesnek, de eredménýelennek
nyilvánitja.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 7.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az,,LNR-OKT/2016. típustł''
béľlalĺĺs páůy ázat eľedményének kihĺrdetése megtöľtént.

Javaslat a Jóuefvórosi Gazddlkoddsi Központ ZúľtköríÍen Míĺködő Részvénytdrsasúg dltal 20I5. évi
támogatási szerződések keretében elvégzett beruhduźsok/felújítósok elszómolósdra, térítés nélkíili

dtaddsóra vonatkozó, 1076/2016. (X.24.) szdmťł VPB ltatdrozat módosítdsĺźra

tI21/2016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy

I. az |076lf0|6. (X.f4.) számú határozatźú az a|ábbiak szerint módosítja:
e|fogadja a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. konyveiben szeľep|ő beruhtuttso|ďfelújítások
térítés nélküli átadásźú az onkormányzatrészére t9t 6|7 916'- F.t éľtéken, az a|ábbiak szerint:

a) Budapest VIII. kerĺilet, Baross utca 63-67. szám a|aÍÍi Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
homlokzat-felúj ítás |23 821 924,- Fti

b) Budapest VIII. kerület, Golgota utca és Delej utca csomópont útfelújÍtás 19 548 159'- Ft;
c) Futó utca 27 ' szttm a|aÍti épület utcai homlokzat-fe|űjitźls és a lakásokban töľténő gázvezeték

bevezetése kivitelezés 31876 650'- Ft;
d) az osztály u. - Hos u. - Tisztes utca közötti szakaszon parko|ó építés 10 37f 750'- Ft;
e) Baross utca ] 3 3-] 35, szám alatti épületek mögÔtti terüIet felújítása 5 998 433'- Ft.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt., igazgatőság elnöke
Hatáľidő: 2016. november 7.

f. fe|kéri a polgármestert a jelen határozat |' szźtmú me|lékletében lévő átadás - átvételi jegyzőkonyv
a'tńrására. 
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Fe|elős: po|gáľmester, Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpollt ZrÍ"., igazgatőság elnoke
Határido: 20l6. november 1l.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alaľrián: Az eszközök átadása és a
jegyzőkiinyv aláírása megtłiľtént

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 9/B szám alatti,
üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljdra szolgáló helyiség vonatkozlÍ:sóban

1122/2016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem,3 tartózkodás szlvazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hozzd^

kerĺilet, Kis Fuvaľos u. 9/B szám a|att ta|álható, 3509lrlflAĺf hrsz.-ú, 18 m2
bejáratű, ftildszinti, nem lakás cé|jára szo|gáIó helyiség bérbeadásához
magánszemély (HB-698 lf01 6.) részére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 7.

a Budapest VIII.
a|apterületű' utcai

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A Bizottság dtintéséľő| 2016.
novembeľ 9-én íľásban értesítették a kéľelmezőt.

béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľíilet, Auróra u 6. sruźm alattĄ iires,
önkormúnyzati tulajdoníl, nem lakás céIjóra szolgáló helyiség vonatkozlźsúban

112312016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(7 igen' 1 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t') hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Auľóľa u. 6. szám a|attta|tihatő,35028/0lN3hrsz.-ú,f3
m2 alapterĺiletĺĺ, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadźsához
műhely tevékenység céljáľa magánszemély (HB-73|/20|6.) részére, a
számított 21.700,- Ft/hó + AFA béľ|eti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. november 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t abatározat t.) pontja szerinti bér|eti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiľől szóló 35lf013. (vI.20.) ĺJnkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése szeľint 3 havibérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján közjegyzo e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźtt
vállalja a leendő béľlő.

Fele|os: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201ó' decembeľ 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
megttirtént, 20L6. novembeľ fl-én a béľleti szeľződést megkiittitték.
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Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő, nem lakds céIjdra szolgdló ltelyiségek pályĺtzati
eljárds keretében tijrténő bérbeadĺÍsĺira

1Í24120|6. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1 .) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonttképező, Budapest VIII. kerület, Bródy Sándoľ u.
36. szám a|atti,36492ĺ0ĺN2 he|yrajzi számu,95 m2 alapterületű, foldszinti, nem |akás cé|jára
szolgáIó helyiség béľbeadására vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pá|yázati felhívás kiíľásáról,
132.000'- Ft/hó + AFA béľleti díj osszegen,ktzfuő|ag koftárs galéria mĹĺködtetésének céljára, a
pály ázati fe l h ívásban szeľep l ő szempontok a|apj án.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. november 7.

f .) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonátképező, Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándoľ u.
36. szám a|atti,36492/0ĺN3 he|yrajzi szám,ű, 4| mz alapterületiĺ, ftjldszinti, nem lakás cé|jára
szolgá|ó helyiség bérbeadására vonatkozó, nyilvános, egyfordu|ós pá|yázati felhívás kiírásáról,
5l.080,- F'tlhó + AF.A béľleti díj összegen,kizárőlag koľtárs ga|éria műkodtetésének cé|jára, a
pá|y ázati felh ívásban szeľep l ő szempontok al apj án.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. november 7.

3.) fe|kéri a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros VIII.
keľĹilet Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonátképező, Budapest VtrI. keľület,Kőfaragó u.5.
szám a|aÍti, 36487|0/N3 he|yrajzi sztlmit, 71 m, alapterületű, füIdszinti, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásáľa vonatkozó, nyilvános, egyfoľdulós pá|yázati felhívás kiírásáról,
93.|20,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen,kizárő|ag kortárs ga|éria miĺködtętésének céljára, a
p tiy ázati fe l h ívásb an sze rep l ő sze mpontok a|apj źtn.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 7.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási KozpontZrt.-t, hogy gondoskodjon a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi Önkormányzattu|ajdonátképező, Budapest VIII. keľĺileto Vas u.14. szám
a|atti,3648910/Nt he|yrajzi számú, f49 mf alapterületíĺ, pinceszinti, nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség bérbeadására vonatkozó, nyilvános, egyfordu|ós pá|yézati felhívás kiírásáľól, 132.760..-

Ft/hó + AFA béľleti díj összegen,kizárő|ag koftárs ga|éria miĺködtetésének céljára, apá|yázati
felhívásban szerep| ő szempontok a|apj án.

Fele|ős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november 7.

5.) elfogadja a tárgyi ingat|anok hasznosítására irányuló Pá|yázati fe|hívást jelen határozat
mellék|ete szerinti tartalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 7.

6.) Apá|yázat elbírálásához3 fős Bíľáló Bizottságot ál|ít fel, melynek tagsai:
- Molnár Annamária '+



- dr. Szi|ágyi Demeteľ Gergely
- Rókusfa|vy-Bodor Geľge|y

Fele|os: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. novembeľ 7.

7.) felkéľi a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a pźilyázati e|járásnak a versenyeztetési
e|járásokró| sző|ő 136120l6. (VI.02.) számű képviselo-testületi határozatban fogla|tak szerinti
lebonyo|ítására.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdźikodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. novembęr 7.

8.) a pźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabźůyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivata|
hirdetőtábláján, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) tigyfélfogadtsra szo|gálő
helyiségeiben (telephelyein), a Józsefuáros címíĺ helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára eléľhető kö|tségmentes hirdetési
fe|i'i|eteken, va|amint az egyéb ľendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. november 7.

Ä Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A pá|yázat kiíľása megtöľtént,
ezt követően a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 117512016. (xI. 2I.) számú
határozatában visszavonta a páIyázat kiíľásáľa vonatkozó határozatot.

r av as l at a M i n d s ze nty e mIé k lt e l Iy e I k ap c s o I at o s dij nté s e k me g lt o zat a lór a

1125/2016. (xI.07.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a3612014. (XI.06.) onkormányzati rendelet 7. melléklet
I.4.6' pontja szerinti hatásk<jrében eljárva úgy dönt, hogy a Képviselő-testület |33/2015. (VI.04.)
száműhatározatźtnak 1. pontjában foglaltak figyelembe vételével Mindszený József bíboros szobrának
źilítźlsa céljából pźiyázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális A|ap lgazgatóságához a nevezési feltételek
te|jesítése me|Iett, és fe|kéri a polgármestert a pźiyázathoz szĺ'ikséges valamennyi dokumentum
a|áírźsźlra és hiánypótlás esetén annak teljesítésére.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 7.

A Váľosépítészeti Iľoda táiékoztatása alapián: Apáiyázat benyrĺjtásľa keľült, az onkoľmányzat
10.000'0 e Ft összegű vissza nem téľítendő támogatást nyeľt az NKA-tól. A szoboľ készítése
folyamatban van' az átadás 2017. október f3-ánvárhatő.

Iavaslat a Budapest VIII. keríilet' Rlźkóczi t,it 57. alagsor 4. szám alatti ingatlanra vonatkozlj
elővásdrlási jogról vaki lemondĺźsra ZART ULE9

1|27/2016. (xI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ll igeno 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
tnkormányzat aBudapest VIII. kerület, 34637ĺ0lAl| he|yrajzi szám alatt felvett, természetben a^1.081

z3



Budapest, Rákóczi űt 57. a|agsor 4. száln a|atti, 88 m, a|apterületű műhe|y tekintetében Pa|azzo Vécsey
Ingatlanhasznosító Kft. (székhe|y: 1067 Budapest, Hunyadi tér ]. I. em. 5. szám) eladó és DOL-SPED
Szá|líĺnányozási Kft. (székhely: 115l Budapest, Visoľlta u. 1.) vevő kozott 20l6. jú|ius 11-én

14.000.000,- Ft, azaz tizennégymillió forint vételáron |étrejött adásvéte|i szerződéshez kapcso|ódó
elővásárlási jogával nem kíván é|ni.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: 2016. november 7.

A Gazdátkodási ÜeYosztálv táiékoztatása a|apián: A Bizottság döntését f0|6.II.07-én az ügyfél
személyesen átvette.

ravaslat a Budapest VIII, keriilet, Rdkóczi íIt .................. szdm alatti ingatlanra vonatkozó
elővásdrldsi jogrólvaló lemondásra ZART ULEŠ

1128/20|6. (xI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 Ígen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefuárosi
onkormányzat a . he|yrajzi szttm a|aÍ|felvett, teľmészetben a l08l Budapest, Rákóczi út

szám (Luther u. .. szám) a|aÍti, |04 m2 alapterületű lakás tekintetében
eladó és és .'.. ....... vevők köztitt f016. 05. f5-én 20.000.000,- Ft,

azaz huszmillió forint véte|áron létľej<itt adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem
kíván é|ni.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l6. novembeľ 7.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintését az ügyfé| személyesen
áfrette 2016. november 7-én.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prdter u. .................... szĺźm alatti bérlemény addsvétellel
vegyes lakdscsere szerződésénekjóvdhagydsdra ZART ULES

1129ĺ2016. (xI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájźrú a Budapest VIII. kerület, Práter u. . . . ... . '.,. szźtm a|atti, |,5 szobás, komfortos
komfortfokozatú' 38,90 m' alapterületű önkormányzati bér|emény bérleti jogának és a

;:,;^ 
^].;n;;|u;;ł|i,T::ł:"lllłÍ:lÍ:-[ixřl."l1'T''łjÍltben 

3200 Gyöngyĺĺs,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. november 7.

2.) hozzájźtru| továbbá ahhoz, hogy . . a Budapest VIII. kertilet, Práter u. ..... ..... szám
a|atti, |,5 szobás, komfoľĹos kolllfoľĹfokozatű,38,90 nr. alapteľtiletű lakásľa 20f0.lllárcius 31.

napjáig sző|ő,hatźlrozott ideju lakásbérleti szerzódést kössön, előbérletijog biaosítása mellett _ a
|akbér a|Ąátképező növelo és csökkentőtényezőket is figyelembe vett (elenleg) - |3.556,-
Ft/hó + AFA összegű koltségelvrĺ bérleti díj, valamint a kapcso|ódó kĺilön szolgáltatási díjak
megfizetése mellett. Az ingatlan vonatkozásában az rij bérlővel kötendő bér|eti szerzodés
létrejöttével eryidejíĺleg ... bérló bér|eti szerződése megszűnik. 
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Fe|elos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20l6. november 7.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a tulajdonosi nyilatkozat kiadására, és a
határozatf .) pontja a|apján a bérleti szeľzódés megkötésére.

Fe|elős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. december f .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező Íe|ek köziis
nyilatkozata a|apján a la|ľáscseľe nem jött |étre.

Javaslat ktttyúklźrral kapcsolatos kdrtérítési igény elbírlźlásttraZÁRr tjĺÉs

113012016. (xI.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ... ... á|ta|,az.... ..'.frsz.-tl
gépjármtĺvet érintő, Budapest VIII. kerület, Víg utca 36. szám e|őtt 20l5. október f0. napján történt
káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító Zrt. javas|ata a|apján a kártérítési
összeget elfogadja, és a Biztosítő á|ta| megállapított ĺjnrész 10.409,- Ft osszegét kjfizetí.
A kifizetés feltétele o|yan egyezség megkötése, amelyben .... ....., illetve meghatalmazottja,

.. nyi|atkozik aľról, hogy kánérítési igény megfizetéséve| egyidejűleg lemond minden
további i gényéről az on kormá ny zatta| szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 7.

A Józsefváľosĺ Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A káľiigyben az önľész
kifizetésére vonatkozó megkeľesést a f017.08. 08.án kelt levélben a Gazdáikodási Ügyosztály
kezdeményezte, a kifizetés folyamatban van.

Iavaslat közterüIet-haszndlati kérelmek elbíráIdsdra

||3212016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. közterti|et-haszná|ati hozzźýáru|ást ad _ előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szeľint:

KözterÍilet-h aszná|ő, kéľelmező :

A kozterüIet használat ideje:
Kö zterü l et-h aszná| at cé|j a:

Kozterü let-h aszná|at helve :

Közter i'i I et-h asznźil at n a gys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november |4.

OFI-BAU Kft.
(székhely: l l39 Budapest, Frangepán u. 3.)
20l6. november 14. _f0|6. novembęr 30.
építési munkaterület
Budapest VIII. kerület, Reguly Anta| utca 31. előtti
jfudán
8m'



f. azOF|-BAU Kft. a Budapest VIII. keriilet, Reguly Anta| utca 31. szám e|óttf016. október 3l.
napja - 20l6. novembęr ĺ3. napja közötti időszakľa vonatkozó közterület-haszná|atänak díját
fizesse meg.

FeIelős: polgármester
Határido: 20l6. novembęr l4.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A tértĺvevényt 201ó. novembeľ f9-én vették
át, a kőzterĺilet_h aszn álati d íj at ĺigyfél m e gÍizette.

1|33/2016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köaerü|et-haszná|ati hozzájttru|ást ad _ előre egy összegben töńéno teljes díjfizetésse| _ az
a|ábbiak szeľint:

KözterĹi let-h aszná|ő, kérelmező :

A kĺjzterület-használat idej e:

K ö zterü | et-h aszn á| at cé|j a:

Kozterü let-h aszná|at helve :

Közterü l et-h aszn źil at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 14'

Haluxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
201 6. november 21. - 2011 . november 2 L
r ek| ámtźtb|a e l he lyezé s e

Budapest VIII. kerület, Delej u' 51. szám előtti
közteri'ilet
1m2

Haluxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
20 I 6. november 21. - 2017 . november 2 1.

reklámtábla
Budapest VIII. kerület, Vajda Péter u. 2|. szám e|otti
közterület
1m2

f. közteru|et-haszná|ati hozzájáru|ást ad - előre egy cisszegben történő teljes díjfizetésse| - az
alábbiak szerint:

Közteľület-h asznźilő, kérelmező :

A közterĺilet-használat idej e :

Közterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közteľti let-h aszntiat h elye :

Közterü l et-h aszn á| at n agy sága:

Felelős: polgármesteľ
Hatfuido: 20 I 6. november 14.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: Ähatározatot az ĺigyfét 2016. november 2|-
én szeméIyesen átvette.

1134/2016. ()il.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(lf igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy a Geo + Bau Kft. részére a 77012016.
(vII.Zf .) és 804lf0|6. (VIII.15.) száműhatározataiban megadott közterĹilet-haszná|atihozzźĘáru|áshoz
kapcsolódó koaerĺilet-haszná|at díjának összegét, azaz 7 4,I8 584,- Ft-ot egy cisszegben visszautal a
Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján'

::
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Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 14.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alaDián: L határozatot az ügyfél 2016. novembeľ 23-
án átvette.

|135l20t6. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 ĺgen, 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájáru|ást ad -
negyedévente történo te|jes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-h asznźiő, kérelmező :

A közterÍilet használat ideje:
Ko zterü l et-h aszn źi at c é|j a:

Közterti |et-h asznźiat helye:

Közterĺi l et-h aszntiat nagy sttga:-

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2016. november 14.

Ha rminckettesbu rgeľ Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla u.22.)
2016. november 14. -2017. november 14.

megáIIító tábla
Budapest VIII. kerĺilet, Harminckettesek teľe
(emlékmÍĺ kerítése melletti járdán) és a

Harminckettesek tere 2. szám elotti iárdán
lłl m2

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az ĺigyféI 2016. 11. 23.án
átrette.

1l36lf0l6. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő kĺjzteri'iletek hasznźiatźról és hasznźńatának rendjéľől szóló
18lz013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 14. s (3) bekezdése a|apján a Stardust Kávéhźn Kft.
kozterület-h aszná|ati hozzź|źru|źtsát 20|6 ' november 2| . napjáva| visszavonj a azza|, hogy a megszűnés
napjźiga közterü|et-haszná|ati díj időarányos részét a Stardust Kźxéház Kft.-nek meg ke|l fizetnie.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. november l4.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfét 2016. 11. 15-én

áfrette, a vendéglátő terasz és napernyő 2016.11. 2l-én elbontásľa keľült.

|137ĺ2016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A YárosgazdáIkodási és Pénzugyi BizotÍság ilgy dönt, hogy a Józsefuárosi tnkoľmányzat
tulajdonában lévő köĺerĺiletek haszná|atáról és használatának rendjéľöl szó|ó
18lf0|3. (IY .24') önkormányzati rendelet l4. $ (1) bekezdés g) pontja és a 14, $ (3) bekezdése a|apján

az Art Movie Catering Kft. koĺerület-használati hozzájźlru|ását 2016. november 8. napjával
visszavonja azza|, hogy a megszunés napjáig a közterület-hasznźiatj díj időarányos részét az Art
Movie Catering Kft.-nek meg kell ťlzetnie.
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Fele|os: polgármester
Határidó: 2016. november l4.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az iigyfél 2016. 11. 15-én
źtfuette, a kiizteriilet-használati díjat nem flzette meg, ezért a Gazdálkodási Ügyosztály
végľehajtási eljáľás kezdeményezése végett ügyvédi iľodának átadta az iigyet.

Javaslat kizárólagos vórakozóhely kijelöIésével kapcsolatos döntések megltozatalĺíra

tt38lf0|6. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtózkodils szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1

dbkizárő|agos várakozóhely - a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Reviczky u' 5. szám alatti éptilet homlokzata
előtt - kijelölésével eryetért a Budapest Főváros kozigazgatźlsi teľületén a járműve| várakozás
rendjének egységes kialakításáróI, a várakozás dijárő| és az uzemképtelen járművek tárolásának
szabá|yozásáróI szóló 30120|0. (VI.4.) Főv. Kgy. ľendelet 37. $ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott díj e||enében, hétköznapokon 8 órától f0 őráig.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016' november 14.

A Gazdálkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alapián: A szeľződés a|áírásra kerĺilt f0t7. ápri|is2I.
napján.

ravaslat a BAa-VIP INGATLAN Kft. gépjdrmíí-elhelyezési köĺelezettségének pénzbeli megvĺtltdssal
történő teljesítésére

1t39/2016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(I2 igen, 0 nem, 0 taľtózkod ás szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzájtlrul _ a Józsefuáros területén az épíÍtetők gépjáľmű-elhe|yezési kötelezettségéľől szóló
15/20|1. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján - a BAU-VIP
INGATLAN Kft. (székhely: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.; cégjegyzékszám: 0| 09
719459) Budapest VIII. kerület, GycĺrĘ István u. 6. szám (hrsz.: 3850619) alatti ingatlanon
tevezeIĺ lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 6 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségének
pénzbe|i megváItással történő teljesítéséhezf.500.000,- Ft/paľkoló díjéľt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. november l4.

2. fel,kéri a polgáľmestert a gépjźrmiĺ-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 16.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016. |f. 02-án aláíľásľa
keľült.

:ĺi
:'ł
.::

;il:

28



Javaslat az aj Teleki téri Piacho7tartozĺi, Szerdahelyi utca 17-l9. szdm alatti, parkolóként üzentelő
telekingatlan szabad teriiletének kardcsonyfa drusítós céIjára ttirténő bérbeadására

|140120ĺ6. (xI.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzájáru| az Ú; ľeleki téri Piachoztartoző, Szerdahelyi utca l]-19. szźlm a|atti, önkormányzati
tulajdonban lévő, parkolóként ĺizeme|o telekingatlan szabad, lf m2 nagyságú terü|etének
Gerencsér Józsefné őstermelő (székhe|ye: 8800 Nagykanizsa, Szentgyörgyvári u. 34lb; ősterme|ői
igazolvány sorszáma: |991232)részére töľténő bérbeadásához,.700,-Ftĺm,lnap + AFA bérleti díj
megfizetése e||enében, f016. december 13. napjátő| f016. december 23. napjáig terjedő,
h atár ozott i d őtaltam ra.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.Uj Telekitéri Piac és Termelői Piacok
Határido: 20l6' november 14.

2. hozzájáru| az Ú; Teleki téri Piachoztartoző, Szerdahelyi utca 17-|9. szám alatti' onkormányzati
tulajdonban |évő' paľkolóként üzemelő telekingatlan szabad' |2 m2 nagyságú területének
Gerencsér József őstermelő (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Szentgyĺirgyvári u. 34lb; őstermelői
igazo|vány sorszáma: 4167318-0460814) részére történő bérbeadásához,700,- Ftlmzlnap + AFA
bérleti díj megfizetése el|enében, f016. december |3. napjátő| 2016. decembeľ f3. napjáig
teľj ed ő, határ ozott i dőtartamra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zft.Új Teleki téľi Piac és Terme|oi Piacok
Határidő: 2016. novembeľ l4.

3. az onkoľmźnyzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľlet bérbeadásának feltéte|eiró| sző|ó, Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének 59l20|l. (XI'07.) onkormányzati rendelete 13. $ (2)
bekezdésében és a 15. $ (4) bekezdésének b) pontjában fogla|tak alapján eltekint a bérlőkľe
vonatkozó óvadék fizetési kötelezettség és a kozjegyzői okirat elkészíttetési kötelezettség
teljesítésétől.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt,Uj Te|eki téri Piac és Teľmelői Piacok
Határidő: 2016. novembeľ 14.

4. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a határozat l.)-3.) pontja szerinti bérleti
szerződések megkötésére.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.Uj Teleki téri Piac és Teľme|ői Piacok
Határidő: 2016. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésben meghatáľozott
teľület béľbeadására vonatkozó béľletĺ szeľződések megkiitése megttiľtént.

A Budapest VIII. keriilet, József ki)rút 9. szóm alatti, hatdrozott időre szóIó bérleti joggal terhelt,
önkormónyzati tulajdo níl helyiség elidegenítése

|I41lf016. (xI.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 taľtrízkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsźry úgy dönt, hogy

?-{
ET



1') aZ ingat|an-nyl|vźntartásban a 3641010lA19 he|yrajzi számon nyi|ván^taltott, természetben a
Budapest VIII. kerĹi|et, József korrit 9. száln a|aLti, ftjldszinti, 69 m' a|apterületű, a közös
tulajdonbó| hozzátartozóf19l10.000 tu|ajdoni hányaddal rende|kező nem |akás céljára szo|gáló
helyiségre fenná|ló határozott idejű bérleti szerződés miatti elidegenítést kizárő fe|tétel a|ó|

felmentést ad.

Fele|ős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. novembeľ l4.

2.) hozzájáru| ahatározat l.) pontja szeľinti he|yiségre vonatkozó eladási ajántat bérlo Somogyi É-
TREND Vendéglátó, Kereskede|mi és Szolgá|tató Kft. (székhely: 1088 Budapest, József körút 9.

fij|dszint ].; adőszám f38675f7-2-4f; cégjegyzékszám: 01 09 98f095; képviseli: Kis PáI

ĺigyvezetó) részére történo megktildésére, a véte|árnak, az elkészü|t forgalmi értékbecs|és,
valamint a 3212013. (VII.I 5.) önkormányzati ľendelet
1 7. $ ( 1 ) bekezdése a|apján a forgalmi érték 1 00 %o-ában, azaz 35 .6f7 .9f9,- Ft osszegben történő
közlése melIett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' november 14.

3.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahatärozat 2.) pontja szerinti eladási aján|at

kikül déséľe és az adásv éte|i szerzó dés aláírásáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidó: 20 l 6. december 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Béľlő ľészére az eladási
ajánlatot 2016. november 24-én megküIdték., az adásvételi szeľződés nem jött létľe.

Javaslat a Tisztes utca - osztdly utca által hatdrolt telekingatlanon elhelyezkedő gépkocsi-bedllók
bérbeadósdra

|142/2016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szlvazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) hozzájára| a Budapest VIII. keľü|et, Tisztes utca - osztály utca által határolt, 38839lf6,
38839lf7 hrsz. alatti, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő telekingatlanokon kialakított26',
|6., 17. szźlmű gépkocsi-beá|ló helyekre................. (f6. számú gépkocsi-beál|ó he|y, GK-
3f6lf0|6.), ...... (16.számú gépkocsi-beálló hely' GK-3f8ĺ20|6.)' ..........
(l7. számú gépkocsibeálló-hely, GK-332l2016.) kérelmezőkkel hatfuozat|an idejű bérleti
szerzódés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel 10.000'- Ft/hó béľ|eti díj + AFA összeg
megflzetése mellett.

Fele|os:Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 14.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az |.) pont szerinti bérleti szeľződések
lnegkĺjtéséľe, llrelyek hatályba lépésének feltétele az Önkornrányzattu|ajdonában álló üľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételęirol szóló
59ĺf0|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő cisszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja ,&



Határido: 20l6. december 3l .

3.) az 1.) pont szerinti béľ|eti szerzódés megkötése esetélr az onkonnányzat tu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltéte|eirő|
szőlő 59ĺf01l. (XI.07.) cinkormányzati rende|et l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú köte|ezettségválla|ó nyilatkozat kozjegyzői okiľatba fog|alásától a béľ|eti dij mértékére
tekintettel.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'. vagyongazdálkodásl igazgatőja
Határidő: 20l6. november 14.

A Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. decembeľ l-én a
kérelmezők kiértesítése megtöľtént. A béľleti szeľződés a hatályos ľendeletben foglalt hatáľidőn
beliil nem keľült megkötésľe.

...... magánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel u
12. szdm alatti, üres, önkormányzati tulüjdoníl, nem lakds céljdra szolglźló helyiség vonatkozlźsában

1143/20t6. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul llozzd a Budapest V[I.
kerület, Diószegi Sámuel u. 12. szám a|atti, 3597610lA11l hrsz.-ú, 30 m2 alapteľületű, üres,
önkoľmányzati tulajdonú, udvari bejáratű, ľo|dszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség
bérbeadásához ........... magánszeméIy (HB-461 12016.) részére raktáľozás cé|jára'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. novembeľ 14.

A Jrízsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľő| 2016. novembeľ
17-én az íľásbeli tájékoztatás megtöľtént.

.. magĺźnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Német u 21. s7dm alatti,
iires, iinkormdnyzati tulajdonú, nem lakds céljdra szolglźló helykég vonatkozásdban

||44/20|6. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dtint, hogsĺ nem jdrul ltoud a Budapest Y[I.
keľület, Német utca 21. szám a|aÍti, 35f13l2lA/f hrsz.-ú, 18 m2 alapterületű, Íires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, füldszinti, nem |akás cé|járaszo|gá|ő helyiség bérbeadásához.................
m agánszeméty (HB -3 1 5 l 20 1 6. ) részére r aktározás cé|jár a,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont ZrÍ.' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november 1 4.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľő| 20|6. november
t7-én az íľásbeli tájékoztatás megtörtént.

Javaslat a ,,Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. 5. sruÍm alatti gózcsatlakozó vezeték cseréje,
gltzszolgóItatds helyredllítdsa,'tĺźrgyíl, közbeszerzési értékhatórt el nem érő beszerzési eljdrds

eredmény é ne k j óv óh agy ós dra

31 
€



1|4512016. (xI.14.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest VIII' kerü|et, Kisfaludy u. 5. szám a|atti
gtvcsat|akoző vezęték cseréje, gázszo|gtiltatás helyľeál|ításatźrgyű,kozbeszerzési értékhatárt eI nem
érő beszerzési eljárásban' rigy dönt, hogy

1. abeszerzésieljárás eredményes.

Fe I e l ő s : J ózsefváro s i G azd á| kod ás i Központ Zrt. op er atív i gazgatőj a
Határidő: 20l6. november l4.

f. a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevoje aPrecíz Épiiletgépészeti és lĺpítészeti Szolgáltató
Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b. fsz. 1.; cégsegyzékszám: 01-09-671f14;
adőszám:12380l89-0-43; képvise|i: Déri József ügyvezető), mely a legalacsonyabb osszegiĺ
ellenszolgáItatást taftalmaző érvényes ajánlatot adta, ajtn|ata az aján|atkérő ręndelkezésére
á11ő fedezeten belül van. E|fogadott aiánlati ár nettó 4.637.4f0,-Ft.

Fe l e| ő s : J ózsefváro s i G azdál kod ás i Kĺĺzpont Zrt' oper atív i gazgatőj a
Határidő: 20l6. november 14.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t az Önkorm ányzat megbízásából és

meghatalmazásźtből a ,,Budapest VIII. kerĺ'ilet, Kisfaludy u' 5. szám a|atti gźncsat|akoző
vezetékcseréje, gźzszo|gtitatás helyreállíttsa,, tźlrgyil vállalkozási szerződés a|áírására.

Fel el ő s : J ózsefu áro s i Gazdálkodás i Kcizpont Zrl.. oper atív igazgatőj a
Határido: 2016' november 14.

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A vállalkozási szeľződés és

annak módosítása 2017. május 20-ai teljesítési határidővel megktitésre keľtilt, a kivite|ezés
befejeződtitt.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, SzemĺlÍor utca ......... szdm alatti lakds elidegenítésével
k ap cs o lato s v éte ldr és e ladds i aj ánl at j óv ólt agy ás ór a

1|4612016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy az a|ábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

l.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántaľtásban helyrajzi szómon nyilvántartott,^

természetben a Budapest VIII. keriłIet, Szemafor utca ........ szám alatti, 35 m,
alapterĹiletiÍ, ] szobás, komfortos komfortfokozatú lakós vonatkozósóban fennáIló elidegenítést
kizóró feltétel _ minőségi csere és a forgalmi értékkt:ilönbozet csokkentése esetĺźn a bérleti
szerződés megkotésétől számított I0 éves tilalom _ aIóI.

2.) hozzájárul az ingatlan-nyiĺvántartósban a ...... helyrajzi számon nyilvántartott,^

természetben a Budapest VIII keriłlet, Szemafor utca ........ szám alatti, 35 m.
alapterületíĺ, ] szobás, komfortos lakásra határozatlan idejti bérĺeti jogviszonrlyal rendelkező
bérlő részére ttjrténő eladósi ajánĺat kiküldéséhez, az onkoľmányzat tulajdonában álló lakósok
elidegenítéséről szóló 33/20]3. (ĺ/II.15.) onkormányzati rendelet 27. $-óban, a Képviselő-testüIet
217/2014. (il.05.) és 4]/20]5. (II.19.) számú határozataiban meghatórozottak szerint, a víznďĺ-,

csatornamĺí közmíĺrendszer feĺújítás kafuégeivel ruegegłező, a' Iakásra az eredeti kiutaló
határozatban és az alapján kaňu lakasbérleti szerződésben meghatározott alapterüIet arónyában



eső 2.002.04],- Ft összegű éľĺék 100 oń-ával megegłező osszegű, 2.002.04l,- Ft vételár kazlése
nleIleĺt.

3.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti eladási ajánĺat
kiküIdés ére' valamint az adásv ĺźteli sz erz ődés alá írós óra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november l4.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2016. november 17-én a bérlő
táj ékoztatáls a m e gtti ľté n t.

Javaslat iires lakdsok és nem lakds céIjdra szolgdló helyiségek órverés íltjdn tiirténő elidegenítésére

1|47/2016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory

l. a Budapest VIII. kerület, Alfrldi utca 5. ftjldszint 5. szám a|atti,34747l0lAl8he|yrajzi számú,f0
m2 alapterti|etű, komfort nélki.ili komfortfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási áľat 3.100.000,- Ft összegben e|fogadja, egyútta| fe|kéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rende|kezései szerinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrl. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 14.

f. a Budapest VIII. kerĹilet, Lovassy Lász|ő utca 5. II. emelet 7. szám a|aÍti,35|74/0/N9 he|yrajzi
szÁmű,87 m2 a|apterÍiletĹĺ, komfoľtos komfortfokozatú lakást a bérbeadási áIlományból kivonja, a
kikiáltási árat l8.8l0.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal fe|kéri a Jőzsefuźrosi Gazdá|kodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyi|vános elektronikus árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdálkodási igazgatôja
Határidő: 20l6. novembeľ l4.

3. a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 4f. ftjldszint 10. szám a|atti,35373l0ĺAl5 he|yrajzi
számu, 22 mf alapterületű, komfoľt nélküli komfortfokozatű |akást a bérbeadási állományból
kivonja, a kikiáltási árat 3.300.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal fe|kéľi a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános
e|ektronikus árverés lebonyolítására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 14.

4. a Budapest VIII. kerĺilet, Mátyás tér lf . ftjldszint f ' szám a|aÍti,35|46l0ĺN2 he|yrajzi szttmű,24
m2 alapterĺ.i|etű, komfoľtos komfoľtfokozatú lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási
trat 5'040.000,- Ft ĺisszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyo|ítására.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. november |4.

JJ4



5. a Budapest VIII. kerü|et, Práter utca 19. II. emelet 27 . szám alatti' 36380l0lN33 he|yrajzi számű,
34 n2 alapteriiletű, komfortos komfoftfokozatú |akást" a bérbeadási állományból kivonja, a

kikiáltási áraÍ' 6.700.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefoárosi Gazdá|kodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései szerinti nyi|vános e|ektronikus árverés
Iebonyolítására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határido: 20ló. november 14.

6. a Budapest VIII. kerü|et, Baross utca79 ' szám a|atti, pinceszinti, 3553310/Aĺ| he|yrajzi számÚ, 64
m, a|apteľületű Í'izlethelyiséget a bérbeadási á|lománybó| kivonja' a kikiáltási árat 1.700.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefoáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános e|ektronikus árverés lebonyo|ítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási lgazgatőja
Határidő: 2016. novembet 14.

7. a Budapest VIII. kerület, Baross utca |f6. floldszint 36. szám alatti,3540310lł136 he|yrajzi
számű, f0 m2 alapterületíĺ tizlethelyiséget a bérbeadási ál|ományból kivonja, a kikiáltási árat
4.800.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a
hatáIyosjogszabá|yok rende|kezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolításáľa.

Felelős:Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 201 6. november l 4.

8. a Budapest VIII. keľĹilet, Bacsó Béla utca 10-1f . ľoldszint 17. szám alatti, 34835l0lAl|7 he|yrajzi
számű, 159 mz alaptertiletíĺ ľaktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási áľat
l9.6l0.000,- Ft összegben elfogadja, egyútta| felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t
a hatáIyosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus áľverés |ebonyo|ítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Ktizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2016' november 14.

9. a Budapest VIII. kerĺ'ilet, József utca 15-|7. szám a|atti, pinceszinti, 35f|8l0lA/2he|yrajzi szám,ű,

45 m2 a|apterületű ľaktárhe|yiséget a bérbeadási állománybóI kivonja, a kikiáItási árat l.300.000'-
Ft összegben e|fogadja, egyiĹtal' felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 14.

10. a Budapest VIII. kerület, József körút 30-32. szám alaÍti,34865/0lN4 he|yrajzi számű, |6 m2

alapteľületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 500.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatá|yos
jogszabá|yok ľendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítasára.

Fe|elós: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. november 14.

11. a Budapest VIII. kerü|et, József köľút 34' szám a|atti, pinceszinti, 34880/0/N5 hel'yrajzi szttmu,

|37 lll, alapteľü|etű egyéb helyiséget a bérbeadźlsi állománybó| kivonja, a kikiáItási ärat
6.600.000,- Ft összegben elfogadja' egyrittal felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.-t a
hatályosjogszabályok rende|kezései szeľinti nyilvános elektronikus árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20l6. november 14.



lf ' aBudapest VIII. kerĺi|et, Pľáter utca f)/B, szám alatti, pinceszinti,3566610lNI he|yrajzi szám(l,
88 m2 a|apterületű egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási árat
2.800.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-ta
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános e|ektronikus árverés Iebonyolítására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. november l4.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián:
- Alft'lđi utca 5. fiildszint 5. szám alatti lakásra vonatkozőan az adásvételi szeľződés 20ĺ6.

decembeľ Í9-én a|áírálsra keľült.
- Lovassy Lász|ő utca 5. II. emelet 7. szálm alatti lakásľa vonatkozőan az adásvételi

szerződés 2017. ápri|is 18-án aláíľásľa kerüIt.
- Magdo|na utca 42. fti|dszint 10. szám alatti lakásľa vonatkozőan az adásvételi szerzÍidés

2017 . januálľO5-én aláíľásra kerĺĺlt.
- Mátyás tér 12. fiildszint 2. szám alatti lakásra vonatkozőan az adásvételi szeľződés 2016.

decembeľ |6-án a|áírátsľa keľült.
- Pľáteľ utca 19. II. emelet 27. szám alatti lakásra vonatkozőan az adásvételi szeľződés

2016. decembeľ |.9-én a|áírásra kerĺilt.
- Baross utca79. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozóan nem éľkezett érvényes ajánlat.
- Baross utca, t26. fiildszint 36. szám a|ztti íiz|ethe|yiségre vonatkozóan az adásvételi

szeľződés f0|7 . ápri|is 25-én aláíľás ľa kerĺĺlt.
- Bacsó Béla utca |0-1f. ftildszint 17. szám alatti ľaktáľhelyiségľe vonatkozóan az

adásvételi szerződés f0|7 . áqri|is l 1 -én aláÍľásľa keľült.
- József utca 15-17. szám a|atti ľaktáľhelyiségľe vonatkozóan az adásvéte|i szerződés 2017.

április ||-én a|áírálsra kerüIt.
- József kiiľrĺt 30-32. szám alatti ľaktárhelyiségľe vonatkozóan az adásvételi szeľződés

2017. ápľĺlis 1l-én aláíľásľa keľült.
- József köľút 34. szám a|atti egyéb helyiségľe vonatkozóan az adásvételi szeződés f0ĺ7.

febľuár 7-én a|áírásľa keľült.
- Pľáteľ utca 20[B. szám alatti egyéb helyiségľe vonatkozóan az adásvételĺ szeľződ és 2017 .

febľuáľ 7-én a|áírásra keľĺilt.

ĺavaslat 30 darab hdzfelüglelői szolgdlati lakds kijelölésére

1148/20|6. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kijeloli a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefilárosi onkormányzat tu|ajdonában á|lő, 100%o-os önkormányzati tulajdonú épü|etben |évő, a
határozat melléklete szerinti 30 db lakást hazfeltigyelői szo|gálati céIľa.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtrido: 20 1 6. november l 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A tu|ajdonos döntése alapján
a |akásá|lományban az áfu ezetés megtłi rtént.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Mdria u. ... szóm alatti Tdrsashdz (hrsz ...........) közi)s
tulajdondban áIló szolgdlati lakds és közös llelyiségek elidegenítlse kgpc1dn a sziikséges

intézkedések megtételére ZART ULES
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tt49lf0t6. (xI.14.) sz. városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem, 1 taľtózkodásszavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Mária u. ... szám
alatti Táľsashźtz f016. szeptember ff-én tartott kozgyűlésén hozott, 2016.09.22.12. számu határozata
alapjźn, amely szerint a tulaidonközösség

al az A\apitó okiratban XIV. számmaljelö|t, 57,79 m2 alapterü|etű szolgá|ati lakást 14.000'000,-
Ft, azaz tizennégymillió forint véte|áron elidegeníti . ..... (szü|etett ... ... .. '.-ben, an.:

.., lakcíme: .. .........) vevő ľészére;

bl az A|apitó okiratban XII. számmaljelölt közös WC helyiségcsoportbóI a II. emeleti helyiségeÍ

vevők részére;

cl az Alapitő okiratban XII. számmal jelolt közös WC helyiségből a III. ęme|eti he|yiséget
(született ...'..-ben, an.: ... lakcíme: .'...') tu|ajdonostárs vevő

reszere

értékesíti, fe|kéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t az adásvételi ĺ'igyletek alapján
módosításra kerülő Táľsasháĺulajdont Alapító okirat módosításával osszefüggő dokumentumok
aláírására és a tu|ajdon átruházäshoz szükséges valamennyi egyéb jognyilatkozat meg!éte|ére, az
onkormány zat nev ében és képv i seletében elj árva'

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. december 14.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A. határozat végľehajtása
megttińént. Az a|apítő okiľat módosítása 2017. április 25-én aláíľásľa keľiilt.

Javaslat négy darab, közszolgólati céIľa kijelöIt lakás béľbeaddsdra a Józsefvárosi Szent Kozma
Egészségiigyi Központ dotgozóÍ részére zÁnr ÜĺÉs

1l50lf0|6. (xI.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzájźru| a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, va|amint a lakbéľ méľtékéľől sző|ő |6lf010. (III.08.) cinkormányzati rendelet 14. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testület 205lf015. (x.l7.) számú határozatában kozszo|gźllati célra
kijelölt 150 db lakásból 4 db lakás bérbeadásra kerüljön a Józsefoárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ a|ábbiakban fe|soľolt dolgozói részére - a lakbér a|apjátképező növe|o és
csökkentő tényezőket is figyelembe véve _ piaci a|apú bérleti dij ťtzetési kötelezettséggel,
határozotĺ időre, a kijelöIt bérlőnek a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál
fennálló foglalkoztatási jogviszonyának végéig, az a|ap|akbér háromszorosának megfelelő
óvadékfi zetési kötelezettséggel :

ł

-a
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a Budapest VIII. keľület, Nagy Fuvaľos u. 7. l. eme|et 16. sztĺm a|aÍ1i, 31,52 m,
a|apterületű, l szobás, komfortos |akás tekintetében bér|onek kijelöli .... ....t, 30.259,-
Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési köte|ezeĺségge|;

a Budapest VIII. kerület, Pľáteľ u. 55. 1. eme|et 14. szám a|atti, 38,50 m2 alapterĺi|etu,2
szobás, féIkomfortos lakás tekintetében bérlonek kijelö|i ....t,29.568,- Ft/hó
+ AFA bér|eti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 58. 13. emelet l55. szám alatti,f9,fO m2 alapterÍiletĺĺ, l
szobás, összkomfortos lakástekintetében bér|őnekkije|ö|i .....t,23.360'-F't/hó
+ Árĺ, bérleti díj fizetési kötelezettséggel.

Felelos: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. november 14.

2.) hozzájárul továbbá a határozat 1.) pontja szerinti lakások béľIok áItali felújÍtásához és a
beruházási megál|apodások megkötéséhez, a fe|újítási munkák kĺlltségének bérleti díjba történő
beszámításához havonta 100 %o-os mértékben. A béľbeszámítás az előzetesen e|készített
munkanemenkénti kö|tségbecslés a|apján legfeljebb az a|ábbiakban felsoľolt összegekben
töľténik:

- a Budapest VIII.. keľÍilet, Mátyás tér 9. 3. emelet 5. sztĺm alatti lakás tekintetében:
2.235.000,- Ft + AFA, azazbtuttő 2.838.450,- Ft összegben;

_ a Budapest VIII. keľiilet, Nagy tr.uvaros u. 7. 1. emelet 16.
2.410.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.060.700,- Ft összegben;

- a Budapest VIII.. keľület, Pľáter u. 55. 1. emelet 14. szám a|atti
2 .640 .000,- Ft + AFA, azaz bruttő 3 .3 52 .800,- Ft <isszegben;

_ a Budapest VilI., keľĺilet, Pľáteľ u. 58. 13. emelet 155. szám alatti
1.5l0.000'- Ft + AFA, azazbrultő 1.917.700,- Ft összegben.

szam alatti |akás tekintetébęn:

lakás tekintetében:

lakás tekintetében:

Az elszámo|ás feltétele, hogy a bérlő a fe|újítási munkákat e|végezze, és a Józsefi,,árosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Ingat|anszolgá|tatási Irodája a teljesítést |eigazo|ja.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 14.

3.) felkéri a Józsefvátrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződések és ahatározat2.) pontja szerinti beruhazási megállapodások megkötésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. január 75.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián:
- Mátyás tér 9.3. eme|et 5. sz. Iakásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 20|7. januáľ l9-én

aláíľásľa keľült.
- Nagy Fuvaľos u. 7. 1. emelet 16. sz. Iakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016.

decem beľ | 5-én a|áírálsľa keľii|t.
- Práteľ u. 55. 1. emelet |4. sz. lakásľa vonatkozóan a bér|eti szerződés f017. januáľ 19-én

aláíľásľa kerii|t.
- Pľáter u. 58. 13. emelet 155. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2017. januárr 19-

én aláíľásľa keľĺilt.
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Javaslat hĺtron darab, ki)uzolgáIati céIra kijelöIt lakás béľbeaddsĺtra a lóuefvĺźrosi Egyesített
BöIcsődék dolgozói részére ZART ULES

1J51,l20|6. (xI.14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefiĺárosi onkormányzat tulajdonában á||ó

lakások bérbeadásának feltéte|eiro|, valamint a |akbér méftékérol szóló
|6ĺf010. (III.08.) önkormányzati ľende|et 14. $-a a|apján, hogy a Képviselő-testĺ'i|et 205/20l5.
(IX.l7.) számű határozatában kozszo|gá|ati céIra kijelolt 150 db lakásból az a|ábbi 3 db lakás
bérbeadásra keľüljön a Józsefoárosi Egyesített Bo|csődék a|ábbiakban felsorolt dolgozói részére _
a lakbér a|apjźtképezó növe|ő és csökkentőtényezőket is figyelembe véve _ piaci alapú bérleti
díj Íizetési kötelezettséggel, határozott időre, a kijelölt bérlőnek a Józsefváľosi Egyesített
Bölcsődéknél fennálló fog|a|koztatási jogviszonyának végéig, az alap|akbér háľomszorosának
me gfele lő őv adékťlzetés i kotel ezettséggel :

_ a Budapest VIII. keľiilet, József u. 55. 1. eme|et 8. szám a|atti, 35,60 m2 alapterületű, 1

szobás, komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kije|öli ''t,34.Í76,- Ft/hó +

ÁFA beľleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest V[I. kerĺĺlet, Leonaľdo da Vinci u. 5. 2. emelet 24. szźtm alatti' 30'88 m2

alapterüIetű, 1 szobás, komfoľtos lakás tekintetében bér|onek kije|öli ........t,
23.7t6,- Fťhó + ÁFĺ' berleti díj fizetési kotelezettséggel;

_ a Budapest VIII. keľület, Rákóczĺ űt Ig.1. emelet |ĺe. szám a|atti, 45,70 m2 alapterü|etíĺ, 1
szobás, komfoľtos lakás tekintetében bérlonek kije|öli .......t, 43.872,- Ft/hó + AFA
béľleti díj fizetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. november 14.

2.) hozzájáru| továbbá a hatttrozat l.) pontja szerinti lakások bérlők általi felújításához és a
beruházási megállapodások megkötéséhez, a felújítási munkák költségének bérleti díjba töľténő
beszámításához havonta l00 %-os mértékben. A bérbeszámitás az előzetesen elkészített
munkanemenkénti költségbecslés alapján legfeljebb az a|ábbiakban fe|sorolt osszegekben
torténik:

- a Budapest VIII. keľĺĺlet, József u. 55. 1. emelet 8. szám alatti lakás tekintetében:
l.l70.000,- Ft + AFA, azazbruĹiő l.485.900,- Ft összegben;

- a Budapest VIIr. keľiilet, Leonaľdo da Vinci u. 5. 2. emelet 24. szźm alatti lakás
tekintetében: l.780.000,- Ft + AFA, azazbruttő f .260.600,- Ft összegben;

_ a Budapest Vl[.'kerÍilet, Rákóczi út 19. 1. emelet lle. szám alatti lakás tekintetében:
2.660.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3'378.f00,- Ft osszegben.

Az e|sztlmolás feltétele, hogy a bérlo a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.Ingat|anszolgáltatási Irodźýa a teljesítést |eigazo|ja.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november 14.
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3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződések és ahatározat 2.) pontja szerinti beruházási megáIlapodások megkotésére.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . január |5.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián:
- József u. 55. 1. emelet 8. sz. lakásľa vonatkozőan a béľ|eti szeľződés f017. januáľ 19-én

aláíľásľa került.
- Leonardo da Vinci u.5.2. emelet 24. sz.Iakásľa vonatkozóan a béľIeti szerz(idés2017.

januáľ 19-én a|áíráłsra kerĺilt.
- Rákóczi út 19. 1. eme|et l,le. sz.lakásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. decembeľ

|6-án a|áíľásľa keľiilt.

Javaslat ltat darab, köuzolgúIati céIľa kijelöIt lakds bérbeadására a lóuefvdľosi SzocilźIis
Szotgdltató és GyermekjóIéti Központ dotgozói részére ZÁRT tiĺns

1t5f/2016. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefi'árosi Önkormányzat tu|ajdonában ál|ó |akások bérbeadásának
fe|tételeirő|, va|amint a lakbér mértékéről sző|ő |6ĺ20|0. (III.08.) önkormányzati ľendelet l4. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testület f05lf015' (x.l7.) számli határozatźlban kozszolgá,lati célra
kijelölt 150 db lakásból 6 db lakás bérbeadásľa kerti|jcin a Józsęfuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ alábbiakban felsorolt dolgozói részére _ a lakbér a|apjźúképező növelő és
csökkentő tényezoket is figyelembe véve - piaci alapú bérleti díj fizetési kötelezettséggel,
határozott időre, a kijelölt bérlőnek a Jőzsefvárosi SzociáIis SzolgáItató és Gyermekjó|éti
Központnál fennálló fog|a|koztatási jogviszonyának végéig, az a|ap|akbér háromszorosának
megfele|ő óvadékfizętési kötelezettséggel:

a Budapest VIII. keľiilet, Béľkocsĺs u.29. magasftildszint 3. szám a|atti,31,30 m2

alapteľületrĺ, l szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli '............t,
30.048,- Ft/hó + Áľ^ł' ber|eti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľĺilet, Gyulaĺ Pál u. 12. fii|dszint 6. szám a|atti,35,40 m2 alapterületű, l
szobás, komfot nélküli lakás tékintetében bérlőnek kijelöli '.'t, f0.645'- Ft/hő
+ ÁF.A bérleti díj fizetési kötelezettséggel;

_ a Budapest VIII. keľület, Kĺss József u. 17. |. emelet 4/b. szám alaffi, 50,l0 m2 alaptertiletű,
l szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijeloli .....t,48.096,- Ft/hó +

Árĺ. ber|eti díj fizetési kötelezettségge|;

_ a Budapest VIII. kerÍilet, Kőľis u. 30. 1. emelet 6. szám a|atti, 63,70 m2 alapterü|etu,2
szobás, komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijelö|i ...t,38.220,- Ft/hó +

Áľa berleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. kerůĺlet, Légszesz u. 6. ftildszint 4-5. sz'ám a|atti,4f m2 a|apterii|etÍi, l,5
szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijeloli .......t, 36.288'- F.t/hó
+ Áľĺ. bér|eti díj fizetési kötelezettséggel;
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- a Budapest VIil. keľület, Népszínház u. 34. fö|dszint7. szán a|atti,45,70 m'a|apterületű,
l,5 szobás, komfortos |akás tekintetében bér|őnek kije|ö|i ,...t, 43.872'- Ft/hó
+ Árĺ. béľleti díj fizetési kötelezettségge|.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. november 14.

2.) hozzt$áru| továbbá a határozat 1.) pontja szerinti lakások bér|ők á|tali fe|újításához és a
beľuházási megá|lapodások megkötéséhez, a fe|újítási munkák koltségének bérleti díjba tofténő
beszámításához havonta 100 %-os méltékben. A bérbeszámítás az előzetesen elkészített
munkanemenkénti koltségbecslés a|apján legfeljebb az a|źlbbiakban felsorolt összegekben
toľténik:

- a Budapest VIII. keľiileto Béľkocsis u.29. magasÍtildszint 3. szám alatti lakás tekintetében:
2.150.000,- Ft + AFA, azazbruttő2..'ĺ30.500,- Ft osszegben;

_ a Budapest \Tll..keľiilet, Gyu|ai Pál u. 12. ftildszint 6. szźtm alatti lakás tekintetében:
2.710.000,- Ft + AFA, azazbruÍtő3.44|.700,- Ft összegben;

- a Budapest VIII. keľĺĺlet, Kiss József u. |7.1. emelet 4lb. szám alatti lakás tekintetében:
f .940.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.733.800,- Ft összegben;

_ a Budapest VIII. keľiilet, Kőľis u. 30. 1. emelet 6. szám alatti lakás tekintetében: 2.150.000'-
Ft + AFA, azazbruttőf.730.500,- Ft összegben;

- a Budapest VIII., kerĺilet, Légszesz u. 6. ftildszint 4-5. szám a|atti lakás tekintetében:
f .470.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.136.900,- Ft ĺisszegben;

_ a Budapest Vl[.'keľü|et, Népszínház u. 34. fiildszĺnt 7. szám a|atti |akás tekintetében:
2.3 10.000,- Ft + AFA, azazbruttő f .933.700,- Ft összegben.

Az e|számolás feltétele, hogy a bérlo a fehljítási munkákat e|végezze, és a Józsefvárosi
G azdá|ko dás i Közpo nt Zrt. In gat|ans zo l gá ltatás i Irodáj a a te lj e s íté st I ei gazo|j a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. november l 4.

3.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatttrozat' l.) pontja szerinti bérleti
szerződések és ahattrozat2.) pontja szerinti beruházási megállapodások megkötéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2017 . január | 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián:
. Bérkocsis u. 29. magasftildszint 3. sz. lalľásľa vonatkozóan a bérleti szerződés 2017.

febľuáľ |3-án a|áírásľa keľüIt.
- Gyulai PáI u. 12. ftildszint 6. sz. lakásľa vonatkozóan a béľIeti szeľződés 20Í7. január 19-

én aláírásľa keľiilt.
- Kiss József u. 17. 1. emelet 4/b. sz. Iakásra vonatkozóan a béľbeadói nyi|atkozat

e|késziilt, de szeľződéskötésre az iigyfé| visszalépése miatt nem került sor.
- Kőľis u. 30. 1. emelet 6. sz. lakásľa vonatkozőan a béľleti szerződés 2017. januátľ 19-én

aláíľásľa keľĺilt.
- Légszesz u. 6. fii|dszint 4-5. sz.lakásľa vonatkozóan máľ a béľbeadói nyilatkozat sem

készült eI, meľt az iigyÍé| visszavonta kére|mét.
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- Népszínház u.34. fii|dszint 7 . sz.lakásra vonatkozóan a bér|eti szerződés f0|7 . február 3-
án aláírásľa került.

Javaslat harmincegy darab, kt)uzolgdlati célra kijelöIt lakds bérbeadĺźsdrc a Józsefvdrosi
Gazĺtlźtkocllűsi Központ Zrt, ĺIolgozlii részére zÁnr ÜĺÉs

1|53lf016. (xI.ĺ4.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szlvazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeirő|, valamint a |akbér mértékérő| sző|ő 16lf010. (III.08.) önkormányzati ľendelet l4. $-a
a|apján, hogy a Képvise|ő-testület 205lf015. (x.17.) számű határozatában közszo|gá|ati cé|ra
kijelölt 150 db lakásbó| 31 db lakás bérbeadásra kerÍiljön a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ
Zrt. a|ábbiakban fe|sorolt dolgozói részérę _ a lakbér a|apját képezó növelő és csĺjkkentő
tényezőket is figyelembe véve - piaci alapú béľleti díj fizetési kĺjtelezettséggel, határo zott' időre, a
kijeIolt bér|őnek a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-né| fennál|ó fogla|koztatási
jogviszonyának végéig, aZ alap|akbér háromszorosának megfe|elő óvadékfizetési
koteIezettséggel:

- a Budapest VIII. keľület, Baross u. 125. 2. emelet 2. szám a|atti, 64,60 m2 alapterü|etu, f
szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelö|i ..t, 62.016,- F.t/hó +

ÁFĺ, bérleti dij fizetési kötelezettséggel;

a Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 26. 3. emelet 14. szám a|atti,29,|O m2 a|apteriiletű, l
szobás, komfoľtos |akás tekintetében bérlőnek kijeloli ......t,27.936o- Ft/hó +

AFA béľleti díj fizetési kötelezettséggel;

_ a Budapest VI[. keľület, Bókay János u. 56. 1. emelet 27. szám a|atÍi, f8,|0 m2

alapterületiÍ, l szobás, komfoľtos |akás tekintetében bérlőnek kijelöli ...............t,
33.720,- F.t/hó + Áľĺ berleti díj Íizetési köte|ezettséggel;

- a Budapest VIII. keriilet, Bľódy Sándoľ u. 2. ftildszint 1. szám a|atti,30,20 m2 alapterĺiletű,
1,5 szobás, félkomfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ...t, f6.093'-
Ft/hó + Áľ.ł, berleti dij fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest V[I. keľület, Csobánc u. 6.2. emelet 21. sztm a|atti, 44,80 m2 a|apterületű, l
szobás, komfort nélkü|i lakás tekintetében bér|őnek kijelöli ....t, 16.|28'- Ft/hó
+ ÁFA bérleti díj fizetésikötelezettséggel;

a Budapest VIII. keľü|et, Dankó u. 40. 3. emelet 4. szám a|atti, 35,64 m2 alapterĺiletiĺ, 1
szobás, összkomfortos lakás tekintetében bérlőnek kije|cili ...t, 42.768,- Ft/hó
+ ÁFA bérleti dij fizetésikötelezettséggel;

a Budapest VIII. keľĺĺlet, Hock János u. 9. Íiildszint 3. szám a|atti,22,30 m2 alapterii|etű, l
szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelö|i '.......t, 26.760,-Etlhć)
+ Árĺ. bérleti díj fizetésikötelezettséggel;

- a Budapest VI[. keľĺilet, II. János PáI pápa tér 23. fiildszint 18. szám alatti, f7,20 m2

alapteľületű, 1 szobás, komfoľtos |akás tekintetében bérlőnek kijelöli ....'..'t,
23.50|,- Ft/hó + Áľ,t bérleti díj fizetési kötelezettséggel;
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a Budapest VIII. keriilet, József u. 41. ftildszint 1. szám a|aÍÍi,38,60 m2 a|apteriiletű, 1,5

szobáS, komfoftos lakás tekintetében bér|őnek kije|o|i .........t,37.056'- Ftihó
+ Áľĺ bér|eti díj fizetésikötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keriilet, József u.47.2. emelet 10. szám a|atti, 31,75 m2 alapterü|etű, 1

szobás, osszkomfoľtos lakás tekintetében bérlőnęk kijelö|i .......t, 45.7f0,-
Ft/hó + AFA bér|ęti díj fizetési köte|ezettségge|;

_ a Budapest VI[. keľü|et, Ká|vária u. 5. 1. eme|et |4. szám a|atti, 46 m2 alapterÜletű, l

szobás, komfoľtos lakás tekintetében béľlőnek kije|ö|i '.......t' f7.600,- Ft/hó +

Átr.A. bérleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľüIet, Karácsony Sándoľ u. 5. Íłildszint 6. szám a|atti, 39,68 m2

alapteri.iletű, 1 szobás, komfortos lakás tekintetében bérlonek kijelöli . . ... ....t'
23.808,- Ft/hó + Áľ.ĺ. bérleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VI[. kerület, Kőľis u.26.3. emelet 4. szttm a|aÍti,41,10 m2 alapterĺiletű, l
szobás, komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijeloli . ........t, f4.660,- Ft/hó + AFA
bérleti díj fizetési kötelezettségge|;

_ a Budapest VIII. keľiilet, Kőris u. 30. 1. eme|et f/b. szám a|atti,2f,5O m2 alapterületű, 1

szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ...t, 13.500,- Ft/hó +

ÁFn. berleti díj fizetési kotelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľiilet, Krúdy Gyula u. 11.3. eme|et 7. sztlm a|atti,3l,55 m2

a|apterületű, 1 szobás, komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kije|tili .......t,
34.074,- Ft/hó + ÁFA bé.l"ti díj fizetési kotelezettséggel;

_ a Budapest V[I. keľiilet, Leonaľdo da Vinci u. 5. 2. emelet f7. szźtm a|aÍti, 34,61 m2

alapterü|etű, 1 szobás, komfoľtos lakás tekintetében béľlőnek kijelö|i '.......t,
26.580,- Ft/hó + Áľl. berleti díj fizetési kötelezettséggel;

_ a Budapest VIII. keľület, Lujza u. IlC.2. emelet 31. szám a|atti, f5,70 m2 a|apterületű, l
szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelö|i ...t, 15.420,- Ft/hó +

ĺ.ľĺ' bérleti díj fizetési kötelezettségge|;

- a Budapest VIII. keľĺilet, Lajza u. 15. fii|dszint |I. szám alaÍti,f9,30 m2 alapterületű, 1

szobás, komfortos lakás tekintetében bér|őnek kijeloli .'...'..t, 17.580'- Ft/hó
+ Ár..ą. béľleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 10/B. fiildszĺnt 4. szám a|atti,5l,30 m2 alapterületű,
2 szobás, komfortos |akás tekintetében bérlőnek kijelöli ......t, 30.780'- Ft/hó +

ÁFa' béľleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľiilet, Magdo|na u. 20. 1. emelet 4. szám alatti, 88,84 m2 alaptertiletíĺ, 3
szobás, komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijeloli . ... '..t, 53.304'- Ft/hó +

Áľĺ' berleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIII. keľůilet, Magdolna u. 33.3. emelet 3. szám alatti, 50,10 m2 a|apteru|etu,2
szobás, összkomfoľtos lakás tekintetében béľlőnek kijelöli .......t, 45.090'-
Ft/hó + ĺ.ľĺ bérleti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest VIil. keľĺilet, Magdolna u. 44. fiildszint 1. szám a|aÍti, 67,18 m2 alaptertiletĺĺ, 2
szobás, komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelĺĺIi . ......t, 33.590'- Fťhó + i
Áľĺ, bérleti díj fizetési kotelezettséggel; ĺ,ŕfr/+f -V
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- a Budapest VIII. keriilet' orczy űt 7.3. emelet |. szám a|atti, 4f,50 m, a|apterületű, l
szobás, komfoftos |akás tekintetében béľ|onek kijelöli .........t,40.800'- Ft/hó
+ AFA bér|eti díj fizetési kotelezettségge|;

_ a Budapest VIII. keľĺilet, Práteľ u. 19. fiildszint 5. szám a|atti,28,30 m2 alapterü|etű, l
szobás, komfortos |akás tekintetében bérlonek kijelö|i ..t", f4.45|,- Ft/hó +

AFA bér|eti díj fizetési kötelezettséggel;

- a Budapest V[I. keľĺĺlet, Pľáteľ u. 75. 1. emelet 30. szám a|atti, 29 m2 alapterÍiletű, l
szobás, fé|komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ........t, 18.560'-
Fťhó + Áľa. berleti díj fizetési kötelezettséggel;

_ a Budapest V[I. keľület, Stľób| A|ajos u. 7tH.2. emelet 232. szám alaÍti, 39,|0 mf
alapterületű, 1 szobás, fé|komfortos lakás tekintetében bérlőnek kije|öli ..............t,
32.531,- Ft/hó + ÁB,ł berleti díj fizetési k<ĺtelezettséggel;

a Budapest VIII. keľüIet, Szentkiľályi u. 22-24. fiildszint 4. szám a|atti, 4|,60 m2

alapterii|etű, |,5 szobtts, komfortos lakás tekintetében bérlonek kijelöli ....'.......t,
44.9f8,- Ft/hó + Áľĺ, ber|eti díj fizetési kötelezettséggel;

a Budapest VIII. keľü|et, Szeszgyár u. |2. ftildszint 4. szám a|atfii, f7 m2 alapterületű, l
szobás, felkomfortos lakás tekintetében béľ|onek kijelöli .. .....t, |2.960,- Ft/hő
+ AFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel;

a Budapest VIII. kerü|et, Szigony u. 13.7. emelet 25. szám alatti, 51 m2 alapteľü|etu,2
szobás, összkomfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelöIi ....... 't, 40.800'-
Ft/hó + AFA béľ|eti díj fizetési kötelezettséggel;

a Budapest VIII. kerüIet, Ttimő u.32-38. 13. emelet |45. szám alatti, 30,10 m2 alapterületű,
l szobás, összkomfortos lakás tekintetében bérlőnek kije|öli .....t,24.080,-
Fťhó + Átr'.ł, ber|eti díj fizetésikĺitelezettséggel;

_ a Budapest VI[. keľĺilet, Víg u.3. ftildszint 3. szźtm a|atti,40,40 m2 a|apterü|etÍĺ, 1 szobás,
komfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ......'..t, 38.784,- F.t/hó + ÁFA
bér|eti díj fizetési kotelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. november 1 4'

2.) hozzájźlru| továbbá az |.) pont szeľinti lakások bérlők általi felújításához és a beruházási
megál|apodások megkötéséhez, a felújítási munkák költségének bérleti díjba töľténő
beszámításához havonta 100 %-os méľtékben. A bérbeszámítás az e|ozetesen elkészített
munkanemenkénti koltségbecslés a|apjźn legfeljebb az a|ábbiakban felsorolt összegekben
töfténik:

a Budapest vltr.. keľület, Baľoss u. 125. 2. emelet 2. szźtm alatti lakás tekintetében:
2.660.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.378.f00,- Ft cisszegben;

a BuĺIapesĺ VIII. 
'keľiilet, 

Béľkĺrcsis u. 26. 3. emelet !4. szźlm a|atti lakás tekintetében:
f .570.000,- Ft + AFA, azazbrutÍő 3.f63.900,- Ft összegben;

a Budapest VIII. keľület' Bókay János u.56. 1. emelet 27. szám alatti lakás tekintetében:
1 .450.000,- Ft + AFA, azazbruttő i.84l .500,- Ft összegben;
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a Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándor u. 2. földszint 1. száln a|atti lakás tekintetében:
2.460.000,- Ft + AFA, azazbru|Íő 3.1f4.f00,- Ft osszegben;

a Budapest VIII.' keriilet, Csobánc u. 6. 2. emelet 21'. szám alatti lakás tekintetében:
2.700.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3 '4f9 '000,- Ft osszegben;

- a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40. 3. eme|et 4. szttm alatti |akás tekintetében: 820.000,-
Ft + AFA, azazbruttő 1.04l '400,- Ft összegben;

- a Budapest Vlll.,keľĺilet, Hock János u.9. ftildszint 3. szám alatti lakás tekintetében:
2.3 10.000,- Ft + AFA, azazbruttő 2.933.700,- Ft összegben;

a Budapest VIII. kerület, II.- János Pál pápa tér f3. Ítildszint 18. szám alatti lakás
tekintetében: 2.|20.000,- Ft + AFA, azazbruttő f .692.400,- Ft összegben;

a Budapest vI[. keľůi|et, József u. 41. Ítildszint |. szám a|atti lakás tekintetében:
2.030.000,- Ft + AFA, azazbrutÍő f .578.100,- Ft összegben;

a Budapest vIfI., keľĺilet, József a. 47.2. emelet 10. szám alatti lakás tekintetében:
1.070.000,- Ft + AFA, azazbruttő 1.358.900,- Ft összegben;

a Budapest vtrI., keľület, Ká|vária u. 5. 1. emelet 14. szám alatti |akás tekintetében:
2.030.000,- Ft + AFA, azazbruttő f .578.100,- Ft összegben;

a Budapest V[I. keľiilet, Kaľácsony Sándoľ u. 5. fiildszint 6. szäm a|atti |akás

tekintetében:. f .230.000,- Ft + AFA, azazbruttő f .83f .100,- Ft összegben;

a Budapest VIII. keľület, Kőľis u. f6.3. emelet 4. szám alatti lakás tekintetében: l.520.000,-
Ft + AFA, azazbruttő 1.930.400,- Ft osszegben;

a Budapest vI[.' keľület, Kőľis u. 30. 1. emelet 2ĺb. szám alatti lakás tekintetében:
1.350.000,- Ft + AFA, azazbruttő |.7|4.500,- Ft összegben;

a Budapest VItr. keľület, Kľrĺdy Gyula u. 11.3. emelet 7. szźtm alatti lakás tekintetében:
2.880.000,- Ft + AFA, azazbruÍtó 3.657 .600,- Ft összegben;

- a Budapest V[I. keľület, Leonardo da Vinci u. 5. 2. emelet 27. szám a|atti lakás
tekintetében: l.400.000,- Ft + AFA, azazbruttő l.778.000,- Ft <isszegben;

a Budapest VIII.. keľü|et, Llljza u. 1/C. 2. eme|et 31. szźm alatti |akás tekintetében:
1.750.000,- Ft + AFA, azazbruÍtőf.222.500,- Ft ĺisszegben;

_ a Budapest VIII.. keľiileto Lujza u. 15. ftildszint 1I. szám alatti lakás tekintetében:
1 .990.000,- Ft + AFA, azazbruttő 2.527 .300,- Ft összegben;

- a Budapest VIil..kerĺilet, Magdolna u. 10/B. ftildszint 4. szám alatti lakás tekintetében:
l.205.000,- Ft + AFA' azazbruÍtő l .530.350'- Ft összegben;

_ a Budapest V[I.'kerület, Magdolna u. 20. 1. emelet 4. szám a|atti lakás tekintetében:
3.420'000,- Ft + AFA, azazbruttő 4.343.400,- Ft összegben;

- a Budapest V[I.'keľület, Magdolna u. 33. 3. emelet 3. szźrm alatti lakás tekintetében:
1 .680.000,- Ft + AFA, azazbruttő 2'|33.600,- Ft összegben;

',
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a Budapest vlu., keľůilet, Magdolna u. 44. földszĺnt 1. szám a|atti |akás tekintetében:
2.950.000,- Ft + AFA, azazbruttő3.746,500,- Ft összegben;

aBudapestVIII. keľület,Oľcry űt7.3. emelet 1.szám alatti |akástekintetében:f.8f0.000,-
Ft + AFA, azazbruItő 3.581.400,- Ft összegben;

a Budapest VIII. keľÍilet, Pľáteľ u. 19. ftildszint 5. szám a|atti |akás tekintetében:
1 .000.000,- Ft + AFA, azazbruÍlő 1 .270'000,- Ft osszegben;

a Budapest VIII.' keľüIet, Pľáteľ u. 75. I.. emelet 30. szám alatti lakás tękintetében:
2.080.000,- Ft + AFA, azazbruttő f .641.600,- Ft összegben;

a Budapest VIII. keľület, Stľób| Alajos u.7[H.2. emelet f32. szám alatti |akás tekintetében:
3.080.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.91 l.600,- Ft összegben;

a Budapest VIII. kerĺi|et, SzentkiráIyĺ u. 22-24. fiildszint 4. szám alatti lakás tekintetében:
2.560.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.f51.200,- Ft összegben;

a Budapest VIII., keľület, Szeszgyáľ u. 12. fiĺIdszint 4. szttm a|atti lakás tekintetében:
1.890.000,- Ft + AFA, azazbruttő f '400.300,- Ft összegben;

a Budapest VIII.' kerĺĺlet, Szigony u. 13. 7. eme|et f5. szám alatti lakás tekintetében:
2.700.000,- Ft + AFA, azazbruttő 3.4f9.000,- Ft összegben;

a Budapest VIII. kerület, Tiimő u. 32-38. 13. emelet 145. szám a|atti |akás tekintetében:
1.600.000,- Ft + AFA, azazbrutÍő f .032.000,- Ft összegben;

- a Budapest VIII. kerü|et, Víg u. 3. ftildszint 3. szám alatti lakás tekintetében: 1.920.000,- Ft
+ AFA, azazbruttő2'438.400'- Ft összegben;

Az elszámo|ás feltétele, hogy a bérlő a felÍljítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.Ingat|anszolgáltatási Irodája a teljesítést |elgazo|ja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatôja
Határidő: 2016. november 14.

3.) fe|kéľi a Józsefoárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti béľleti
szerződések és ahatfuozat2.) pontja szerinti beruhĺázási megá|lapodások megkötésére'

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. január |5.

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|anián:
- Baľoss u. 125. 2. emelet 2. sz. lakásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2017. febľufu 3-án

a|áírásra keľült.
- Béľkocsis u. 26. 3. emelet 14. sz.Iakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2017. máľcĺus

24-én a|áíľásľa keľĺilt.
- Bókay János u. 56. 1. emelet 27. sz. |a|cĺsra vonatkozóan a béľletĺ szerződés 20|6.

decembeľ 6-án aláíľásľa keľiilt.
- Bľódy Sándoľ u.2. ftildszint 1. sz. lalęĺsľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2017. febľuáľ

1 3-án a|áírásra keľü|t.
- Csobánc u. 6. 2. emelet f|. sz. |akásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2017. januálľ 19-én

a|áírásra keľĺilt.
- Dankó u. 40. 3. emelet 4. sz. lalcĺsľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. decembeľ 19-

én aláíľásľa keľült. 
ŕ

a5 c.ź r-v



- Hock János u. 9. ftildszint 3. sz. lakásľa vonatkozóan a béľ|eti szeľződés f0|7.Íebruár3-
án a|áírásra került.

- II. János Pál pápa tér23. fiildszint 18. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szerződés20|7.
februáľ 3-án aláíľásľa keľült.

- József u. 41. fiildszint 1. sz. |akásľa vonatkozőan a béľbeadói nyilatkozat elkészült, de
szeľződéskötésre nem kerü|t sor, mivel iigyféI a bérbeadói nyilatkozat átvéte|ét követően
nem jelentkezetl., és a béľleti szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket hatáľidőben
nem te|jesítefÍe.

- József u.47.2. emelet 10. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés f0I7. január 19.én
aláírásľa keľült.

- Ká|váľia u. 5. 1. emelet |4. sz.lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. decembeľ
19 -én a|áír áls ľa keľiilt.

- Kaľácsony Sándoľ u. 5. fiildszint 6. sz. lakásľa vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat
elkészii|t, de szerződésktitésľe az ügyfél visszalépése miatt nem keľült soľ.

- Kőris u.f6.3. emelet 4. sz. |akásľa vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat sem készü|t el,
mert az ĺigyfél munkaviszonya időkiizben megszűnt.

- Kőris u. 30. 1. emelet 2ĺb. sz.lakásľa vonatkozóan a béľ|eti szeľződés 2017. febľuár 20-án
aláíľásra kerüIt.

- Kľúdy Gyula u. 11. 3. emelet 7. sz. |akásľa vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat
elkésziilt, de szeľződéskötésľe az iigyfé| vĺsszalépése miatt nem keľült soľ.

- Leonardo da Vinci u. 5. 2. emelet 27. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés
2017 .február 3-án a|áírásra kerüIt.

- Lajza u. IlC.2. eme|et 31. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. decembeľ
|9 - én a|áír áts ľa kerü lt.

- Lujza u. 15. ftildszint 1|. sz. |akásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés f0Í7. január 20-án
a|áírásra keľiilt.

- Magdolna u. 10lB. ftildszint 4. sz. lakásľa vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat elkészült'
de szerződéskötésre aziigyÍé| visszalépése miatt nem keľült soľ.

- Magdolna u. 20. 1. emelet 4. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. december
1 6-än a|áírás ra keľiilt.

- Magdolna u. 33. 3. emelet 3. sz. Ia|ĺĺsľa vonatkozőan a béľbeadói nyĺlatkozat e|késziilt'
de szerződéskötésľe az iigyfé| visszalépése miatt nem keľiilt soľ.

- Magdolna u. 44. ftildszint 1. sz. lakásľa vonatkozóan a bérbeadói nyilatkozat elkésziilt,
de szerződéskiitésre aziigyfé| visszalépése miatt nem keriilt soľ.

- orcry űt 7.3. emelet 1. sz. Ialcísra vonatkozőan a béľbeadói nyilatkozat e|készült' de
szerződésktitésľe az ügyfél vĺsszalépése miatt nem kerĺilt soľ.

- Pľáteľ u. 19. fiildszint 5. sz. Ialcĺsra vonatkozóan a bérleti szeľződés f017. március ló-án
a|áirásra keľiilt.

- Pľáteľ u. 75. 1. emelet 30. sz. lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2017. febľuár3-án
a|áírásra keľült.

- Stľóbl Alajos u. 7[H.2. eme|et 232. sz.lakásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016.
decembeľ l-én aláírásľa keľült.

- Szentkirályi u. 2f-24. Íiildszint 4. sz. lakásra vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat
elkészült, de szeľződéskiitésre az ügyfé| visszalépése miatt nem keľiilt soľ.

- Szeszgyár u.12. Ítildszint 4. sz. lakásľa vonatkozőan a béľleti szerződés20|7. január t9-
én aláíľásľa keľült.

- Szigony u. 13. 7. emelet 25. sz.lalľásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016. december 7-

én aláíľásľa keľült.
- Tömő u.32-38. 13. emelet 145.sz.lakásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2017. január

19 -én a|áírálsľa került.
. Víg u. 3. fiildszint 3. sz. lakásľa vonatkozóan a bérleti szeľződés 2016. decembeľ 15-én

aláíľásra keľĺilt.

Tulajdonosi hozzdjdrulás Budapest VIII. keriłlet, Győrffy István utcdban csatorna rekonstrukció
elvégzéséltez
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1I55/f016. (xI.21.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A.' Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|źsát adja a
FOMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (cégsegyzékszám:07 l0 045561; székhely: 1024 Bucĺapest,
Lövőház utca 31.) á|ta| tervezett, Budapest VIII. kerület, Győrffo István utcában csatorna
rekonstrukció e|végzéséhez, az alábbi feltételekke| és ki kötésekke l :

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

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýáru|ást a
vonatkozó rende|et (|9/|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keri.ilet Polgármesteri HivataI Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg ke|| kémi, és az abban foglaltakat maradékta|anul be ke|l tartani,

c. ahozzájárulás a Budapest VIII. kerület, GyőrĘ István utca (hrsz.: 38504), va|amint a Rezső
téľ (hľsz.: 3868914) éľintett terĺi|etére terjed ki,

d. kötelezi a beruházőÍ/épíÍtetót a munká|atokkal érintett tertiletek megfelelő minőségű
helyreá| l ítás ára, me|yre beruháző l építtető 5 év garanciźt vál |al :

o a bontással éľintett Gyoľffu István utca és Rezső tér tftptiya burkolatát az a|ttbbi
rétegrenddel kell helyreä||itani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC 11 je|ű hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg (az útpálya teljes
szé|ességében)
7 cm vtg' AC ff jelu hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-32ĺF stabi|izált útalap
20 cmvtg.95%o töm. homokos kavicságyazat

. a Győrfł István utca f. házszám előtti foľgalomcsillapító küszob burkolatát az alábbj
ľétegrenddel kell kialakítani:

8 cm vtg. térkő burkolat
3 cm vtg. N0/5 zina|ékágyazat
f0 cm vtg. C8/10-3f/F stabi|izált litalap
20 cmvtg.95% töm. homokos kavicságyazat

o a bontássa| érintett Győrfff Isfuán utca gépkocsi kapubehajtó burko|atát az alábbi
rétegrenddel kell helyretl||ítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapo|ással:

4 cm vtg. MA.l l öntĺltt sétányaszfalt (a járda szélességéve| megegyező hosszúságban)
20 cm vtg. C8/i0-3f/F stabi|iztt|t útalap
20 cm vtg.95% töm. homokos kavicságyazat

o a bontássa| érintett GyőrĘ István utca járda burkolatát az alźbbi rétegĺenddel kel|
helyreá||ítan i szerkezeti rétegenként 3 0-3 0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 ĺjnt<jtt sétányaszfalt (a jáľda teljes szélességével megegyező
hosszúságban)
15 cm vtg. C8/l0-32/F stabi|iz,źtlt útalap
15 cm vtg. 95%otöm. homokos kavicságyazat

. a Győrfł István utca 16. házszám előtt a bontási helyek (3db) buľkolatát egybefiiggően
k ial akított aszfa|t buľko l attal kel l helyreál l ítan i .

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreá|lítás) elkészültéről a kijĺeľület tulajdonosát írásban
értesíteni,
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f. je|en tu|ajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező SZerVek' szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szálĺított 1 évig érvényes.

Fe|elős: po|gármester
Határidő: 20 1 6. november 21.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájálrulás 2016. 1|.23.
nappal kiadásra keľůilt.

J ov as I at fo rg almi r e nd v dltozás s aI kap c s o I ato s dt) ntés e k meg h o zata I ár a

|156/20|6. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1. az ,,Osztä|y utca és a Tisztes utca'' forgalmi rendjének megváltońatástthoz hozzájáru|, és a
beszerzéssel kapcsolatos valamennyi fe|adat teljes körĺi lebonyo|ításával megbizza és

meghatalmazza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, és elfogadja a határozat mellékletét
képező szerzodést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november fl.

f . felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában fogla|t szerzodés a|źńrására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novęmbęr 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Gazdálkodási Üwosztá|y táiékoztatása alapián:
A megbízási szeľződés a|áírása 2016. novembeľ 28-án megtiiľtént.

Jav aslat fe lle b b ezés i j ogró l v aIó l emon dús ra

|t57/20|6. (xI.21.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest VIII. ker. 362|912 hrsz.
(ftldhivatali nyilvántartás szerint: Szigony u. l7.) a|aÍti ingat|anon megvalósult iľodaépületre kiadott
hasznźiatbavételi engedé|y a|apján biztosított fellebbezési jogáva| nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. november f|.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Á' fellebbezési jogrót az onkoľmányzat
lemondott.

Jav as lat közte r iilet- h as zndlati k ére Ime k eI b ír dlds dr a

1158lf0t6. (xI.21.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nenl ad közterület-haszná|atihozzájáru|ást
az a|ábbiak szerint:

A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alaDián: A határozatot az iigyfé| f016. 1I. 28-án postai
úton átvette.

t|59/2016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźłs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájttrulást ad -
féléventę töľténő te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterü |et-h aszná|ő, kérel mező :

A közterü let-használat ideje:
Kĺjzteľti I et-h asznźiat cé|ja:
Közterü | et- h aszná|at h elve :

Közterli l et-h asznźúat nagysága :

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20 1 6. november 21.

Közterü | et-h aszná|ő, kére|mező :

A közteľület-használat ideje :

K ö zterü l et-h asznźi at cé|j a:

Közterti let-h asznéiat helye :

Kö zterü l et-h aszná| at n agy s ága:

KözterĹi|et-h aszná1ő, kére|mező :

A közterület haszná|at ideje:
Közterĺi l et-h aszná| at c é|j a:

Közterület-h aszntůat helve:

Kozterü let-h asznźiat nagysága :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 6. novembęr 2|.

Budapest Jĺízsef Utcai Baptista GyüIekezet
(székhely: l084 Budapest, József utca 12.)
2016. december 01 . -f016. december 18.

egyéb rendezvény
Budapest VIII. keri'ilet, Corvin köz (Cserpes Tejivó
e|őtt)
7f m2

Igazgyöngy Divat Kft.
(l188 Budapest, Tölgy utca l6.)
2016. december 02. -f017. december 01.
1 db megá||ítőtátb|a
Budapest VIII' kerület, Futó utca 34-36. szám a|atti
tizIe^thelyiség előtti közteľületen
lm'

Budapest VIII. kerüIeto Bľódy Sándor u.32. szím
alatti Táľsasház
(székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.3f .)

20l6. jú|ius f4. -2016. augusztus 29.
építési munkateľület, homlokzat felúj ítás
Budapest VIII. keľület, Bródy Sándor u32. és Vas u.
21. sarka
lf} m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 21.

A GazđáIkodási tigvosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfé| 2016. 11. 23-án
személyesen átvette.

1160/2016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batáľozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy módosítjaa757/20|6. (vIl.ff.) számú
határozatźú _ egy cisszegben t<irténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:
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A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alaľJián: A hatírozatot az iigyfél 20t6. |I. 23-án
személyesen átvette.

1161/f016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy dönt, hogy kozterü|et-használatihozzájárulást ad -
fé|évente történő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak szerint:

KozterÍilet-haszná|ő, kére|mező: sTRooD Kft.
(székhe|y: 6200 Kiskorös, Csokonai u. l3.)

A közteri'ilet-haszná|at ideje: 2016. november 28. _20|7. novęmber 27.

Közterĺilet-h aszná|at cé|ja: l db megá|lítő ttń|a
Közterĺilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szám előtti

jźtrdán

Közterü|et-haszná|atnagysága: 7 m'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. november f|.

A Gazdátkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfél f016. tt. 23-án
személyesen átvette.

|1'62lf0l6. (xI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság hatźtozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry d<int, hogy

1' közterü|et-haszná|ati hozzájáru|ást ađ - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-h aszná'|ő,kére|mező: Budapesti Építő és Szere|ő Zrt.
(székńely: tt63 Budapest, Új Kőbánya u.23.)

Aköĺerĺilethasználatideje: 2016. november2|._20|6. novembeľ28.
Közterĺilet-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulásí teľi'ilet és

építési konténeľ elhe|yezése parkolóhelyen)
KĺjzterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Déri Miksa u' 7' szám e|őtti

járdtn és2 db parkolóhelyen
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: 78 m, Qźlrda) + 2 db paľkolóhe|y

2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m")

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november f1.

2. tudomásul veszi a Budapesti Építő és Szerelő Zrt. Budapest VIII' kertilet' Déri Miksa u. 7. szÁm

előtti köaeriiletre vonatkozóan építési munkateľti|et elhelyezése céljábóI igénybe vett közterĺ'ilet-
hasznźúatát - díjfizetési kötelezettség mellett - f0|6. novembeľ 15. _ f0|6. november 20. napjáig
sző|ő idotartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. novembęr f|.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az iigyfé| f0|6. 11. 23-án
személyesen átvette.
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1|63120|6. (xI.21.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterÍi|et-haszná|ati hozztĘáru|ást ad -
előre egy összegben toŕénő te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

KözterüIet-h aszná|ő, kérelmező: HC Építő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 19.)

A köĺerü|et-használat ideje: 2016. december 0l . _2016. dęcember f2.
Kozterület-használat cé|ja: társasház építési munká|atai
Koztertilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet, Nap utca 16. szám elotti

közterü|eten
Közterü|et-haszntt|atnagysága: 1 db parko|óhe|y (parkolóhelyenként 10 m2) + 37 m2

járda és úttest
Fele|ős: poIgármester
Határidő: 20l6. november 21 .

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A hatátozatot az iigyféI 20|6. 11. 28-án
személyesen átvette.

||64/2016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tańózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati hozztĘźrulást ad -
előľe egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:

Közteriilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľület, Kiss József utca 14. szám
a|atti Táľsasház
(székhely: l084 Budapest, Kiss József u. 14.)

A közteri'ilet-használat ideje: 2016. november 28. -2016. november 30.
Közterĺ'ilet-hasznźilat cé|ja: építési munkaterüIet (építési felvonulási terület-

építési konténer eIhelyezése paľkolóhelyen)
KözterüIet-haszntilat helye: Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 14. szám elotti

3 db parkolóhelyen
Közterület-h aszná|at nagysźtga: 3 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. november f7.

A Gazdátkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfél 2016. 11. 28-án
személyesen átvette.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén belíil tulajdonosi döntések meghozataldra

t165l20l6. (xl.z1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. jőváhagyja a határozat me|lékletét képezó, a T-88395 számű váitozási vázrajz szerinti
telekalakítást és felhata|mazza a polgármesteft annak a|áírására.
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FeIe|ós: polgánnester
Határidő: 2016. november 21 .

2. az 7 . pont szerinti vá|tozási vázrajzhozkoz,(stkeze|ői hozzájáru|ást ad.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l6. novembet f1.

3. meghatalmazza dr. Sándi Klára ügyvédet, hogy az 1. pont szerinti vá|tozási vázrajzhoz
kapcsolódó telekalakítási eljárást a Józsefuárosi onkorm ányzat nevében lefo|ytassa és

f e|hata|mazza a p o| gtr me stert a m e gh atal m a zźs a| áír ásźr a.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 6. november f|.

A GazdáIkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alanián: A változási vázrajz aláíľása 2016. novembeľ
25-én megttiľtént. A te|ekalakítási eljáľást a Ftildhivatal lefolytatta, melyrő| a20|7. januá'r lf-i
keltezésű, t83 l 1' lf0Í7 . sz. határ ozatával dö ntött.

Javaslat az Iĺi Teleki téri Piachoz kapcsolódli pátyĺźzatok eredményének megáIlapítdsdra, illetve íłj
pdlyázatok kiírósdra

1t66/20t6. (xI.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

t. a99412016. (X.o5.) száműhattrozatáva| elfogadott, a,U1Te|eki téri Piachoztartozó, Karácsony
Sándor utcai oldalon ta|á|hatő, ĺinkoľmányzati tulajdonban lévő terület á|landó piaci árusítóhely
cé|jára töľténó hasznosításáró| sző|ő pályázati eljárást éľvényesnek és eredménýelennek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.Új Te|eki téľi Piac és Terme|ői Piacok
Hatźttidő: 20 l 6. november f|.

f. péiyáńatás útján 'hasznosítja a Budapest VIII. kerület, 35123ĺ1l hľsz. a|aÍt kialakított,
természetben az Uj Te|eki téľi Piachoz tartoző, Karácsony Sándor utcai oldalon ta|á|hatő,
onkormányzati tu|ajdonban |évő területet, és piaci áľusítás céljából áIlandó je||egu faház
létesítését engedélyezi, amelyre tekintettel elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező
ptilyázati felhívást.

Felelős: Józsefoárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.Uj Telekitéri Piac és Termeloi Piacok
Határidő: 20 l6. november f|.

3. a995lf0|6. (X.05.) szétműhatározaÍta| elfogadott, a Budapest VIII. kerü|et,35|f3l11. hrsz. alatt

kialakított, teľmészetben az Uj Teleki téri Piac J3 jelű, l0 m, alapterületű, ĺinkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására vonatkoző pályźnati e|járást
érvényesnek és eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Kozpont Zrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok
Határidő: 201 6. november 2| .

4. pá|yźztatás útján' hasznosítja a Budapest VIII. keľiilet, 35|23ĺ11 hrsz. a|att kialakított,
természetben azUj Teleki téri Piacon ta|á|hatő J3 je|zésiĺ, 10 m, alapterti|etű' önkormányzati
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tulajdonban |évő, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiséget, ame|yre tekintettel elfogadja ahatározat
f . számű mellékletét képező pá|yázati felhívást.

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodási Központ Zft'Űj Teleki téri Piac és Termelői Piacok
Határidő: 20 l 6. novelnber fl.

5. felkéľi a pá|yźnatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t arľa, hogy gondoskodjon a
pá|yázati felhívásoknak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathon|apján,
il|etve a Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺĺzpont Zrt. hon|apján történo megje|enítéséről, valamint a

Budapest Főváros VIII. keľĺi|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetotábláj án és az Uj Teleki
téri Piac erľe a cé|ra rendszeresített hirdetőtábláján történő közzététe|érol, továbbá a pá|yźzati
e|járás lebonyo| ításáról.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.Uj Te|ekitéri Piac és TermelőiPiacok
Határido: 20l6. november 21.

6. az 1096/f016. (X.f4.) számri határozatta| e|fogadott, a Budapest VIII. keľü|et,35123/1l. hrsz.
alatt kialakított, természetben az Uj Teleki téri Piac Jf je|u, f0 m. a|apterti|etű' önkormányzati
tulajdonban |évő, nem |akás cé|jára szolgáló helyiség hasznosításáravonatkoző pá|yäzati e|járást
éľvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Fele|ős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ ZÍt,Uj Teleki téľi Piac és Terme|oi Piacok
Határidő: 20l6. november 21.

7. az 1096lf016. (X'24.) számű határozatta| elfogadott, a Budapest VIII. keriilet,35123l| l. hrsz.
a|att kialakított, természetben az Uj Teleki téri Piac Jf je|u, f0 m. alapterületű, onkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség hasznosítására vonatkoző pá|yázati eljárás
nyertesének a következő pźiy ázőt nyi lván ítj a:

- Süci és György Kft. (cégjegyzékszźtm'' 01-09-l8l464; székhe|y: 1086 Budapest, Teleki téri Piac
FV4. ; képvi sel i : S Ĺil l ei Máľk M i l án ugyv ezető; adő szám: 247 7 1 | 7 9 -f - 4f)

Felelos: Józsefváľosi Gazdá|kodásiKĺizpont Zrt.Uj Teleki téľi Piac és Teľme|őiPiacok
Határidő: 2016. november fI.

8. hozzájárul a,ÚiTe|eki téri Piac J2 je|u,20 m2 a1apterĺ'i|etti, önkoľmányzati tulajdonban lévő, nem
lakás céljára szolgáló helyiség határozat|an idejű, vegyeskereskędés üzletköľíĺ piaci áľusítás
cé|jára történő bérbeadásához a Süci és György Kft. (cégjegyzékszám:0l-09-18l464; székhely:
1086 Budapest, Te|eki téri Piac W4.; képvise|i: Sĺ'illei Márk Milán ugyvezetó; adőszám:
2477||79-2-4f) sztlmára 1.000.000,- Ft + AFA belépési díj, i|letve 26.000,- Ft + AFA/hó bérleti
díj e|lenében. Továbbá a Bérlő köteles az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa
szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiľőI szóló 35/20|3. (VI.20.) önkoľmányzati ľende|et
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfe|e|ő óvadékot megťlzetni, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján közjegyzo e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyilatkozatota|áírni.

Felelos: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpont ZÍt'Uj Teleki téľi Piac és Termelői Piacok
Határidő: 20l6. november f|'

9. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatározat 8.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Józsefváľosi GazdálkodásiKözpont Zrt.Uj Te|eki téri Piac és Termelői Piacok
Határidő: 20|6. december l0.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: A két eľedménytelen pá|yánat
újból kĺírásra keľÍilt, az eredményes páIyázat nyeľtes aján|attevőjéve| a béľleti szeľződés
megkiitése megtiiľtént,így ahatározat valamennyi pontjának végrehajtása megtiiľtént.
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Javaslat a Városgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottság 962/2016. QX.26.) számú ltatĺiľozatúnak
v is s zav o nĺis dra, k úty ú k ĺir r aI k ap cs o I ato s k ártéríté s i ig é ny e I b írá lds ár a

11'67120|6. (xI.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(lf igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . ) v i s szavonj a a 9 62 l f0 | 6. (IX.f 6 .) számű hatźlr ozatát.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. november 21.

f.) azUniqa Biztosító ZÍt. éL|ta|, az MGF-681 frsz.-ú gépjármĺĺvet érintő, Budapest VIII. kerület'
Do|ogház utca l. szám e|őtt 20|6' ápri|is 18. napján töftént káreseménnyel kapcso|atban
előterjesaett megtéľítési (regľessz) igényét a Groupama Garancia Biztosító állásfogla|ása a|apjźn
elismeri, és a biĺosítő á|ta| megállapított önrész, \f .863,- Ft összegét kifizeti.
A kifizetés fe|tétele o|yan egyezség megkötése, ame|yben az Uniqa Biztosító Zrt. nyi|atkozik
arról, hogy a megtérítési (regressz) igény megfizetésével egyidejűIeg |emond minden további
i gényérő | az onkormá nyzatta| szemben.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2016' november 21.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|anián: A |cĺľügyben az Uniqa
Biztosító Złt'. vitatja a lcĺľiisszeget, és a Gľoupama Gaľancia biztosítóval egyeztet a végleges
káľösszegľől. A Groupama Gaľancia Biztosító Biztosító még nem küldte el a végleges
kárszámítást. Ezéľt váľhatóan a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság elé keII újľa
teľjeszteni a káľigényt. Az Uniqa Biztosító Zrt. és a Groupama Gaľancia Biztosító ktizötti
egyeztetések fo|yamatban vannak.

Hungarian Intertouľist Souvenir Kft bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet' Rozgonyi u. 2-6.

szdm alatti, iłres, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakĺÍs céIjdra szolgtźló helyiség bérbeadúsa
vonatkoztźsdban

116812016. (xI.21.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) nem jdrul hoad a Budapest VIII. keľiileto Rozgonyi u. 2-6. szám a|atti,360f|l0lA116 hrsz.-tl,
33 m2 alapterĺ'i|etű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiség bérbeadásához a Hungańan Inteľtouľist Souvenir Kft. (székhe|y: 1077
Budapest, Wesselényi u. 8.; cégjegyzékszám:0|-09-204463:. adőszám:25|80|30-f-42; képviseli:
Suľányi Veronika ügyvezető) részére 40.000,-Fťhó + ÁFA béľ|eti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november f|.

f .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Rozgonyi u.2-6. szźtm a|atti,3602|ĺ0lAl16 hrsz.-il,33 m2

a|apterületiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti' nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség bérbeadásáhozbatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéSével a Hungaľian
Intertouľist Souveniľ Kft. (székhely: |077 Budapest, Wesselényi u. 8.; cégjegyzékszźtm:01-09-
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204463; adőszám: 25l 80l 30-2-42; képviseli: Surányi Veronika Ĺigyvezeto) részére, csemege és
édességbolt, kávé, cukrászati termékek helyben és elvitelre tofténó fogyasztása, bonbonok,
ajándéktárgyak énékesítése (szeszesita| árusítása nélkül) tevékenység cé|jára, 49.950,-Btlhő +
AFA béľleti díj + kozuzemi és különszolgá|tatási díjak összegen.

Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november f| .

3.) felkéri a Józsęfváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek fe|téte|e, hogy az onkormányzat tulajdonában á|1ó nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek béľbeadásának fe|téte|eirő| szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rende|et
14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľ|eti díjnak megfe|elő óvadék megfizetését, va|amint a
l7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző e|ott egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźlt
vá|IaIja a leendő bérlo.

Felelős:Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. december 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizľlont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozat végrehajtása
megtiirtént,f0I6. december 7-én a béľleti szeľződést fe|ek megktitötték

Jav as l at gép koc s í- b eólló bér b eadds dra

1169/2016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodáĺs szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájára| a Budapest vlil. keľület, Magdolna u. 33. szám a|atti, 35469 hľsz.-ú
telekingatlanon kia|akított 1 db gépkocsĹbeá|ló hely bérbeadásáh oz .. '. .......... (GK-
333/f0|6) magánszemé|y részére,határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó
béľleti díj + AFA összeg megá||apitása me|lett.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november fl.

2.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.'-t ahattrozat l.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amely hatźůyba lépésének feltéte|e az onkormányzattu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beá||ók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló
5912011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfele|ő összegiĺ óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. decembeľ 3l .

3.) a hatźrozat l .) pontja szerinti béľleti szerződés megkötése esetén az onkormányzat tulajdonában
álló üres telkek, felépítményes ingat|anok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeirőI szőlő 59lf011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apjźn
eltekint az egyo|da|ű kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj
mértékére tekintettel.

FeIelős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 20 l 6. november 2|.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A diintésről a tájékoztatás
megtöľtént 2016. novembeľ 23-án. A kére|mezÍj a béľleti szeľződést nem kłitiitte meg a
ľendeletben foglalt hatáľidőn be|ĺil.

.,,, magúnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kőris utca l0. szĺim
alatti, iires, önkormányzati tulajdoníl, nem lakás céIjára szolgáIó helykég bérbeaddsa

vonatkozĺtsában

|170lf0|6. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(12 ĺgen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem júrul hozzá a Budapest VIII.
keľület, Kőľis utca 10. sńm a|atti, 358g2/ol1'ĺo hrsz-ű, f7 m2 alapterĹi|etű, üres, önkormányzati
tulajdonli, udvari bejáratú, ftildszinti, nem lakás céljára szo|gáló helyiség bérbeadásához

..... magánszemé|y (HB-883/20 |6) részére, rĺktározási tevékenység cé|jára.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. november 21.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésről a tájékoztatás
2016. november f3-án megttiľtént.

Lakós elidegenítésével kapcsolatos ýételór és eladósi ajónlatjóvdltagydsa - Budapest VIII. kerijlet'
Lujza u ,........... - hatdrozatlan idejíÍ bérletijogviszony

1|7t/2016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság határozata
(12 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szłvazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzźĄźru| az ingat|an-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Lujza u. ........... ....... szám a|atti, 47 m, alapterületű,
1 szobás, komfortos komfortfokozatű|akásravonatkozó eladási aján|at .'...... bérlő
részére történó megktildéséhez, a vételárnak az e|készij|t forgalmi éftékbecslésben megá|lapított
forgalmi érték 50 %o-tlban, azaz].480,000,- Ft összegben töľténő közlése mel|ett.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźtridő: 20 l 6. november f\ .

2.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t ahattrozat 1.) pontja szeľinti eladási aján|at

kikü ldésére' valam int az adásv éte|i szer ző dés m e gkötéséľe.

Felelős: Józsefirárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 31 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: Az eladási aján|at 20|6.

novembeľ 29. napján kĺküldésľe került, az adásvételi szerződést a béľlő nem kiittitte meg.

f av as l at fak dr r aI k ap c s o I ato s k drtér íté s i ig é ny e l b ír d I d s dr a
zÁnr ÜĺÉs

l172/f0|6. Qil.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság hatátozata
(13 igen, 0 nem' 0 tartózkodás szavazatta|)



A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy . .,.. á|ta|, lakásának üvegkáľával
kapcsolatban e|oterjesztett kártéľítési igényét a Budapest VIII. kerü|et, Stróbl Alajos utca ... szám e|őtt
20l6. júIius l 1 . napján töftént káľeseménnyel kapcsolatban a Gľoupama Garancia Biztosító
állásfog|alása a|apján elismeri, és a biztosító á|ta| megá||apított önrész l0.000,- Ft összegét kifizeti. A
kifizetés feltétele o|yan egyezség megkotése, amelyben a károsult nyilatkozik arról, hogy a káľtérítés
megfizetésével egyidejű|eg lemond minden további kánérítési igényéľől az onkorm ĺnyzatta|
szemben.

Felelős: polgánnester
Határido: 2016. november 21.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alaľlián: A kifizetésľe vonatkozó teljesítés igazolás
elkészítése 20|6. |f .06-án megtöľtént.

A Pénzügyi Ügyosztálv. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása

?lapián: A határozatban foglaltak szeľint a káľeseménnyel kapcsolatban felmeľült és az
onkoľmányzatot terhelő 107o önľész összege, azaz l0 000,- Ft a káľosu|t ľészéľe 2016. decembeľ
|4-én átutalásľa keľült.

J av as I at k óty íl k ár r a I k ap c s o I ato s k drt ér ít é s i ig é ny e I b ír dl ds ár a
zÁnr tjĺÉs

117312016. (xI.21.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáls szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy . ..'. á|tal, a ............ frsz.-ú
gépjármíĺvel kapcsolatban e|őterjesztett kártérítési igényét a Budapest VIII. kerület, Nap utca l0. szám
e|ott 2016' jú|ius 14. napján töftént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Gaľancia Biztosító
állásfoglalása a|apján elismeri, és a biztosító által megállapított önľész l0'000,- Ft összegét kifizeti.
A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arról, hory a
kártérítéS megfizetésével eryidejűIeg lemond minden további kártérítési igényérő| az Önkormányzatta|
szemben.

Fele|ős: poIgármesteľ
Hatáľidő: 2016. november 21.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A kifizetésľe vonatkozó teljesítés igazolás
elkészítése 20|6. If . 08-án megtiirtént.

A Pénzĺieyi Ügyosztálv. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása

?Jaeián: a határozatban fog|altak alapján a káľeseménnyel kapcsolatban fe|meľĺilt és az
onkoľmányzatot teľhe|ő 107o łinľész iisszege, azaz l0 000'- Ft a káľosult ľészére 2016. decembeľ
1 4-én áúutalás ra keľült.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna ,L ................. szdm alatti jogcím nélkiili
lakds haszndló részktfizetési kérelmének engedélyezésére

ZART ULES

1174/2016. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

s'7 i
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l.) ....... volt bérlonek, jelen|eg jogcím nélkti|i |akáshasználónak a Budapest Józsefuáľosi
tnkormányzaÍta| _ mint bérbeadóval - szemben, a Budapest VIII. keľü|et, Magdo|na u.

....... szám a|atti |akás haszná|atával kapcsolatban fennál|ó 1.498.422,- Ft tőke összegű

díjhátralék után, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013' évi V. törvény 6:48.$ rende|kezései
szerint számitott, összesen f47.268,- Ft osszegű késedelmi kamat fizetési kötelezettségét
elengedi.

Felelős: Józsefuáľosi cazdálkodási Kozpont Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. november 21.

f .) ....... volt bérlőnek, jelenleg jogcím néIküli lakáshaszná|ónak a Budapest Józsefoárosi
onkormányzaÍta| _ mint bérbeadóval - szemben fennálló, a Pesti Központi Kerĺ'ileti Bíróság
14.P.5308fl201fl6. számű ítéletben megállapított perköltség, valamint a végľehajtási eljárás
soľán felmerült járulékos koltségek, mindösszesen bruttó 169.488,- Ft összegű fizetési
kötelezettségét elengedi.

Felelős: Józsefoárosi GazdálkodásiKozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6' november f|.

3.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről sző|ő |6ĺf010. 0II.08.) ĺĺnkormányzati rendelet 41. $

(3) bekezdés b) pontjában foglaltak a|apján a Budapest VIII. keľület, Magdo|na u.

..... szám a|atti,39,69 m, alapterületű, 1,5 szobás, fé|komfortos, önkormányzati
tulajdonú |akás volt bérlőjének, je|enleg jogcím nélktili haszná|őjának az onkormányzattal
szemben fennálló' a Há|őzat Alapíwány Kuľatóriuma źĺ|tal megitélt 400.000,- Ft osszegű
támogatás levonása után fennmaradó |.098'4ff,- Ft tőke összegű lakbérihasználati- és

kapcso|ódó kiilön szolgźitatási díj hátralék 48 havi _ 10 % önrész megfizetése nélküIi - egyen|o

tör|esztő összegű rész|etťlzetési kéľelméhez'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 1 6. november 21.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'-t a hatźrozat 3.) pontjában foglaltak szerinti
rész|etfizetési megállapodás megkotésére, és a végrehajtó felé a szükséges intézkedések
megtételére'

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdźikodtlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. január |5.

5.) felkéri a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, készítsen beszámolót a rész|etťlzetés ügyében
3 hónap alatt töľténtekľől, és azt terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|7. február 28.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 20Í7. januálľ 11. napján a
rész|etťlzetési megállapodás aláíľásľa keľült, a végrehajtó felé a bejelentés megtörtént.

Javaslat a Galéria-negled programban szeľeplő, nem lakós céljdra szolgdló helyiségek pdlydzat
keľetében történő bérbeadúsóra vonutkouj hutúruzaĺ módosíĺúsóra

|175/f016. (xI.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és PénzĺigyÍ Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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AYárosgazdá|kodási és Pénziigyi BizoÍÍsźĺg úgy dönt, hogy az 1124lf016. (XI.07.) szálnűhatározatát
visszavonja, továbbá felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Közpo|"ft Zrt.-t, hogy a Galéria-negyed
progľamban szereplő, neln lakás cé|jtra szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkoző pźiyázatot
do|gozza át és ismételten terjessze a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

FeIelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatáľido: 20l6. november fl.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A f48lf0Ĺ3. (vI.19.) számú
képviselő-testü|eti határozat módosítását követően a páiyázat ismételten kiíľásľa keľü|t 2017.
július 20-án, benyrújtási hatáľidő 2017. augusztus 16., a bontás időpontja augusztus 22.,
eľedményhiľdetés időpontja szeptembeľ 22.

Javaslat közteriilet-Itaszndlati kérelmek elbíróIdsóra

119712016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|ati hozzájtru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Cheho Kft.
(székhe|y: 1088 Budapest, Mikszáth Ká|mán tér 2.)

A kozterĺilet-használat ideje: 2016. november 28. -f0|7. februáľ 28.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendég|átó terasz
Közteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Harminckettesek tere 2. szám

előtti köaerĺ'ileten
Közterület-h asznźt|at nagysága: fO m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 6. november f8.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel _ a Cheho Kft. Budapest VIII. kerÍi|et, Harminckettesek teľe
f. szźtm előtti koĺerÍilet vonatkozásźtban vendéglátó terasz e|helyezése céljából igénybe vett
közterület-haszná|atttt 20l6. októbeľ 01. napjátő| - 2016. november 27 . napjáig szóló időtartamra.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l6. november 28.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása atapián: .Ą hatáľozatot az ĺigyfél 20|'6. 12. 07-én
személyesen átvette.

1|98/2016. (xI.28.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad _
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ttbbiak szerint:

Koztert'ilet-haszná|ő, kérelmezo: Cserkúti Geneľál Kft.
(székhely: l097 Budapest, Mester u. 38.)

A közteľtilet-hasznáIat ideje: 20l6. december 01 .-f017. januáľ 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzati á||vány, iroda 

.a
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Fele|ős: poIgármester
Határido: 2016. november 28.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: A hatáľozatot az ügyfél 2016. |f. 07-én
személyesen átvette.

It99lf0l6. (xI.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szzvazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati hozzájárulást ad _
e|őľe egy összegben történo teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszntúő, kérelmezo: CASTOR-GRÄND Kft.
(székhely: 3525 Misko|c, Széchenyi u. l5. V1.)
2016. november 28. - 2016. december 3 1.

építési munkaterület (homlokzati állvány elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Józsefkľt ' 27. sz. (Scheiber Sándor u.

felől i homlokzat) elotti közteri'il eten
38 m2

Felelos: po|gármester
Határidő: 20l6. novembeľ 28.

A GazdáIkodási Üeyosztá|y táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 2016. If. 07-én
személyesen átvette.

1200ĺ2016. (xI.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közteľtilet-haszná|atihozzájáru|źst ad _ teljes díjmentességge| _ az a|ábbiak szeľint:

Közterü lęt-h asznźiat helve :

Közteľti Iet-h aszná|aÍ. nagysága:

A kĺjzterü |et-használat idej e :

Közterü l et-h aszn źi at célj a:

Közterü let-h aszná|at helye :

K ozterü l et-h aszn á1 at n agy s ága :

Közterü let-h aszná|ő, kére |mező :

A közteri'ilet használat ideje:
KözterĹi l et-h asznáiat c é|j a:

Közterü let-h aszntiat helye :

Közterü l et-h aszná|at nagy s ága:

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. november 28.

konténer és építési felvonu|ási terület elhelyezése)
Budapest VIII. kerĹi|et, Horváth Mihá|y tér J. száln
előtti köZteľtileten
205 m2

PEDRÁNo coNsTRUcTIoN III]NGARY Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u.29la. fszt. fl.)
2016. november 28. _2017.január 3l.
építési munkateríilet (építési felvonulási teľület és építési
konténer e|helyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. úttest és
járda (Leonardo da Vinci u. 3f . szźtm felő|i olda|on)
59 m, (iárda) + 171 m, (úttest) + 5 db paľkolóhe|y
(parkolóhe|yenként l0 m2;

2. tudomásul veszi _ teljes díjfizetéssel - PEDRANO CONSTRUCTION HI.INGARY Kft. Budapest
VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. úttest és járda (Leonardo da Vinci u. 32. szám feloli oldalon)
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közterület vonatkozásában építési munkaterĺilet céljábó| igénybe vett koztertilęt-használatát 2016.
november l 5. napjátó| - 201 6. lrovember f7 . napjźig szó|ó időtaľtarnľa.

Fe|elős: po|gármester
Határido: 20 1 6. november f8'

3. a kieső paľkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. keľtilet,Práter u.47. szźtm előtti szakaszon
ta|á|ható 5 db parko|óhely vonatkozásttban (55 munkanap) 154 934,- Ft-ot köte|es megťlzetni a
ko zte rü I et-h aszná| atr ő1 szó l ó h atáľo zatb an m e gj e l ö | t b an ks zám I a szttmr a.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. november 28.

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfé| 2016. |2. 07-én
szemé|yesen átvette.

|f0l/f016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná1ő,kérelmezo: PEDRANOCONSTRUCTIONHUNGARYKft.
(székhely: 1082 Budapest, Práteľ u. f9la, fszt. f|.)

Aközterülethasználatideje: 2016. december0l. -f0|7.január37.
Közterü|et-hasznźńat cé|ja: építési munkateľü|et (építési felvonulási terüIet és építési

konténer elhelyezése paľkolóhelyen)
Közterület-haszntúathe|ye: Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci u. 31-39.

szám előtti járda és járműfoľgalmi rész, valamint a
Corvin sétány meg nem épített kavicsos terü|ete

Közteľület-haszná|at nagysága: 433 m, Qáľda és kavicsos terület) + 745 m, (úttest) + 11

db parkolóhe|y (parkolóhelyenként l0 m2)

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. novembeľ 28.

2. a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mźú a Budapest VIII. kerti|ęt,
Práter u. 47 . szám e|őtti szakaszon ta|á|bató 1 t db parko|óhely vonatkoásában (43 munkanap) 266
48l,- Ft-ot köteles megfizetni a közterĹilet-használatľól szóló hatźrozatban megjelölt
bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l6. november f8.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ĺĺgyfé| 2016. 12. 07-én
személyesen átvette.

l20f/2016. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 64312016. (VI.20') sztlműhatározatát az
alábbiak szerint módosítja:
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Kozteľü |et-h aszná|o, kérelm ező :

A koĺerület-haszlálat ideie:

K ozterti I et-h aszná|at cé|ja:
KozterĹi l et-h aszná|at h elye :

Kozterü let-h aszná|at nagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 I 6. november f8.

KozterĹilet-h aszná|ő, kéreImezo :

A koztertil et-használat idej e :

Kö zterti l et-h aszn á| at c é|j a:

Kozterület-h aszná|at helye:
K özterü l et-h asznźúat nagy s ága:

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. november 28.

TRESSER RESTAURÁNT KFT
(székhely: l095 Budapest, Boľáros tér 4.)
2016. augusztus 05. -2016. november 04.
2017. április 01.-2017' augusztus 04.
napernyő
Budapest VIII. kęľü|et, Népszínház u. 7 -9.

4m'

Budapest József Utcai Baptista Gyiilekezet
(székhely: l084 Budapest, József utca \f .)
2016. december 01 .-2016. december 18.

egyéb rendenĺény
Buda^pest VIII. keľi'ilet, Coľvin Sétány
72 m'

A Gazdálkodási UeYosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az iigyfél 2016. lf. 07-én
személyesen átvette.

t203l2016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| - az alábbiak szerint:

A Gazdálkodási UevosztáIv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfé| 20t6. 12. 07-én
szemé|vesen átvette.

Tulajdonosi houájdrulds a Budapest VIII, keriłlet, Salétrom utca 5. szdm alatti épiilet tetővíz
elvezetések kijzcsaĺorndba bekijtésének kiépítéséhez

120412016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adjaa DIMA
Mérnöki Iroda Kft. (cég1egyzékszám: 0| 09 072313; székhely: 1094 Budapest, Mihálkovics utca 18.

6. em' 1.) részére, a Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 5. szám a|atti, Budapest Józsefi,árosi
Református Egyházközség épületénektetőviz elvezetések közcsatornába bekotésének kiviteli tervéhez,
a közterülęti munkáinak elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzź$árulás a beruházőtJkivitelezot (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szi'ikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a tulajdollosi|lozzájáru|ás a Kis Salétľonr utca (|rľsz.: 34882) és Salétrom utca (hľsz.: 34891)
út- és járdaszakaszairaterjed ki,

c. abęruházőnaWlkivite|ezőnek (építtetőnek) akozítkezelői és munkakezdési (burko|atbontási)
hozzájźrulást a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) KFIVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fováros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
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Ügyosztály Építésügyi lľodájától előzetesen rneg kel| kérni, és az abbal"l foglaltakat
maradékta|anul be ke|l tartani.

d. kötelezi a beruházőtlkivite|ezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok helyreá||ítźĺsára,
ame|y munkákra aberuházőlkivite|ezó kozösen 5 év garanciátvá||a|.

o A bontássa| érintett Sa|étľom utca és Kis Sa|étľom utca járda burko|atát az alábbi
rétegrenddel ke|| helyľeállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolássa|:

3 cm vtg. MA-4 ontött sétányaszťa|t (a járda teljes szé|ességében)
l5 cm vtg. C8l10-32lF stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
heIyettesítheto)

o A bontással érintett Kis Salétľom utca útpálya és parkolósáv burkolatźú az a|ábbi
rétegrendde| ke|l helyreéi|ítani, szerkezeti ľétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (útpálya bontással éľintett
szakaszának telj es szé|ességében)
7 cm vtg' ACll je|ű hengerelt aszfa|tbeton kötőľéteg
f0 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izált útalap
20 cm Vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
heIyettesíthető)

o A bontással érintett Salétrom utca parko|ósáv burko|atát az alábbi rétegrenddel ke||
h e lyreál l ítan i, szerkezeti rétegen ként 20 -f0 cm át| apol ással :

4 cm vtg. AC1 l jelĺi hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. AC1 l jelű hengerelt aszfa|tbeton kötőľéteg
f0 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izá|t útalap
f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źęyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes koteles a munkák (helyľeállítás) e|készültéről a közterü|et tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|źs csak az engedé|yezó Szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 28.

A GazdáIkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáru|ás 2016. 11. 30.
nappal kiadásľa keľüIt.

Tulajdonosi hozzdjdľultűs Budapest VIII. keriilet, Illés utca I0. szdm alaÍti ingatlan villamosenergia
eIIátó fi) Id k tźb eI létes ítés é h ez

|f05/f016. (xI.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozzta
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja az ELMU
Há|őzatiKft, á|ta|, Budapest VIII. kerület, Illés utca l0. szám a|aÍti ingatlan villamosenergia ellátását
biztosító ťoldkábeles csatlakozóvezeték |étesítéséhez,azalźlbbi feltételekkelés kikötésekkel:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése a|ő|,
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b. a tu|ajdonosi hozzájáru|źs aZ önkormányzati tulajdonú lllés (|rrsz.: 35866) utca
j ár d aszakaszár a ter j e d ki,

c. a beľuházónak (építtetőnek) a közritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźlru|źst a
vonatkozó rende|et (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti me||ék|etek csato|ásával a

Budapest Főváľos VIII. kerület Po|gármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztá|y Építéstigyi
Irodájátó| e|őzetesen meg ke|| kérni, és azabban fog|altakat maradéktalanul be kell tartani,

d. köte|ezi a kivitelezot az érintettjárdaszakasz megfelelő minőségben tofténő helyreállítására,
me|yre a beruhźzőlkivitelező közcisen 5 év gaľanci tú v źi|a|:

r a bontással érintett Illés utca járda burko|atźń az alábbi ľétegrenddel kel| helyreá|lítani,
szerkezeti réte genként 20 -20 cm átl apo | ással :

3 cm vtg. MA-4 öntott sétányaszfa|t (a jáľda teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izá|t útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyagga| nem
heIyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreáIlítás) elkészti|térol a közteri.ilet tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 28.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása atapián: A tutajdonosi hozzájáľulás 2016. 11. 30.
nappal kiadásľa keľiilt.

Tulajdonosí hozzdjdrulds Budapest VIII. kerťjlet, Orczy tit 1. Ludovika Sportközpont
villamosenergia elldtdsóhoz tervezett 1 0 kV-os fi)ldkdbelek létesítéséhez

1206/2016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozájáľulását adja _ az
ELMŰ Hźtlrőzati Kft. (cégjegyzékszám:0t 09 874|4f; székhely: ll32 Budapest, Váci űt72_:t4.)
megbízása alapján _ a GTF Elektľomos Tervezo Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 69f800;
székhely: 113l Budapest, Roko|ya u 1-13.) á|ta| tervezett, Budapest VIII. kerület, oľcry út l.
Ludovika Sportközpont villamosenergia ellátását biztosító 2 db 10 kV-os ft'ldkábel |étęsitéséhez, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a bęruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatősźryi és hatósági engedé|yek beszerzése alól,

b. abęruhźzőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájániásta
vonatkozó rendelet (1911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szęrinti mel|ékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosztá|y Építési'igyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi akivite|ezot a bontási helyek megfelelo minőségben történő helyreállítására, me|yre a

b er uháző l kiv ite|ező közö s en 5 év saran c i át v á||a| :
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. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca járda burkolatát az a|ttbbi rétegrenddel kell
he|yreál l ítan i szerkezeti rétegen ként 20 -20 cm átlapo|ással :

eredeti nagykockakő burkolat
4 cm vtg. homokágyazat
l5 cm vtg. C&l10-3flF stabilizá|t úta|ap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

d. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreá|lítás) elkészti|térő| a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. je|en tulajdonosi hozzájáľu|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napjátó| számított 1 évig érvényes.

FeIe|ős: polgármester
Határido: 2016. november 28.

A Gazdálkodási Üwosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2016. ĺ1. 30.
nappal kiadásľa keľĺilt.

Tulajdonosi hoadjdrulás a Budape,st VIII. keriilet, Saźzados ítt 12-14. szdmú ingatlan (Pítypang
ovoda) csatorna bekötéséhez

1207/20t6. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzt!árulását adja _ Rév8
Zrt. megbízása a|apján - a SAGRA Epítész Kft. (cégjegyzékszám:01 09 876023; székhely: 1025
Budapest, Krecsányi utca 18. I. em. 5.) źilta|készített, Budapest VIII. kerület, Százados ilt 1f-|4. sztm
alatti ingatlanon (hrsz.: 38877) épülő új óvoda csatorna bekötési tervhez, a kiépítés közteľületi
munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájárulásta
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Po|gármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg ke|l kéľni, és az abban fogla|takat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a beruházőt/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő he|yreźi|itásźra, melyre a
beruhźző ĺkiv ite|ező 5 év saranci át v ti|al:

o a bontássa| érintett Százados úti járda burko|atát az a|ábbi rétegrenddel kell helyľeállítani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapo|ással :

3 cm vtg. MA-8 öntott aszfa|t (a járda széIességének megfelelő hosszrúságban)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált űta|ap
l5 cm vtg. 95%otom. homokos kavics ágyazat

o a Szćnados úti zĺjldteľüIet helyreállításakor a zöldteri'ilet részét képezó, károsodott
(kiteľme|t, szennyezódöťt illetve e|szállított) termőtalaj pótlását - I. osztályú termőfold
visszatöltésével - kell elvégezni, fák 3 m-es körzetében a kitermelt talajszelvény teljes
mélységében (l m mé|ységig), egyéb zöIdterÍi|eteken20 cm mélységig,
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az engedé|yes köte|es a munkák (he|yreállítás) e|készii|térő| a kozterĺilet tulajdonosát írásban
éftesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napiától számított 1 évig érvényes.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 2016. november 28.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2016. 11. 30.
nappal kiadásľa keľiilt.

Javaslat a Tavaszmező u 6. szdm alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataldra

1208 lfl I6.(xI.2 8.) sz. Vá ľos gazd álkodás i és Pénzü gyĺ Bizottság határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt' hogy

1. módosítja a Magyar Ál|am és az onkormányzat között létrejött ingatlan adásvétel|el vegyes
csereszerződésben foglalt határidőket a hatáľozat me|lék|etét képező szerződésben foglaltak
szerint.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. november 28.

f . felkéri a polgármestert a hatáľozat | ' pontja szerinti szerződés a|áirására.

d.

e.

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: 2016' dęcembeľ 9.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alaDián: A' szerződés módosítása megtiirtént a
szeľződés hatáľidőben aláíľásľa keľült.

Tulajdonosi ltoulźjdrulás Budapest VIII. keriilet, Pľóter utca 75. szám alatti lakóhdz kéményeínek
rendezéséhez

1209/20|6. (xI.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nem, 1tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz,t!áľulását adja a Práter
utca75. szám a|aÍti (hrsz.: 361l1) onkormányzati tulajdonli lakóépület _ aszomszédos Práter utca73.
szám a|atti ingatlanon társashźn építése okán _ érintett kéménycsoportjainál a bizonságos égésteľmék
elvezetés megoldására - az Epíttető, P73 Ingatlan Project Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 2735|0;
székhely: 1082 Budapest, Leonaľdo da Vinci utca l0. fszt.) megbízásaa|apján Litkey Csaba építész
(1119 Budapest, Fejéľ Lipót u. 46.) źL|ta| _ készített tervdokumentációban fogla|t műszaki
megoldásokhoz, me|yhez az a|źtbbi feltételeket és kikötéseket teszi:

l. jelen tulajdonosi hozzt$árulás az Epíttetot nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
sza|<hatósági és hatósági engedé|yek beszerzése a|ól,
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2. a Prźúer utca J5' szám a|atti |akőházra vonatkozó Kéményseprő-ipari nyilatkozatban
(FoKÉTÜSZ Kft,.491/f0|6lMslTE) előíft követelményeket a kivite|ezés során be kell
tartani.

3. a kéménýoldatokat a rákotött tüze|őberendezések tĺizeléstechnikai paramétereinek
megfe|e|ően méretezn i ke| l,

4. az Epíttetőnek a kivitelezést befejezoen, az érintett kémények vonatkozásában az áta|akitás
megfelelőségét a FOKÉTÜSZ Kft. teljes körű műszaki vizsgźt|atával és nyi|atkozatźlval kell
igazolni,

5. az EpíÍtető köte|es az érinteÍt kémények źfialakításának elkészültérő| az épĺ'i|et keze|őjét, a
J ózsefvárosi G azdá| kodási Központ Zrt. -t ír źsban értes íten i,

6. az EpíÍÍetőnek, il|etve a társasháznak mindenkor biĺosítania kel| a magasított kémények
keze|ésének |ehetoségét, aPráter utca75. szám a|atti|akőház lapos tető igénybevételét,

7. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok e|őírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjátó| szttmított2 évig érvényes,

8' a kivitelezés megkezdése e|ott előzetes kéményseprőiparinyi|atkozat szükséges a r.orÉľÜsz
Kft . -tő I az érintett égéstermék e|vezetők vonatkozásában'

9' a kivitelezés során csak az építőipaľi előírásoknak megfelelő techno|ógiák és minősíteff
termékek alkalmazhatók.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. november 28.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása atapián: A tulajdonosi hozzájáľulás f0|6. |2. 0I.
nappal kiadásľa keľült.

Javaslat kizdróIagos vórakoaíhelyek díjmentességének meghosszabbítlźsdra

1210120|6. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 3 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivata| részére történő, 6 db kizárőlagos várakozőhely
(4 db parkoló a Budapest VIII. kerĺilet, Kálvária utca2.,2 db parkoló a Kálvária tér 7 ' szám a|atti
épület homlokzata előtt) további biztosítĺásáv a| egyetért, f0|7 ' december 3 l . napjáig.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. november 28.

2. az |. pont szerinti kizáró|agos váľakozóhelyek után fizetendő várakozási megváltási díjró| (évi
662.500,- Ft/várakozőhe|y) 2017' december 31. napjáig'|emond, azza|, hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő önkoľmányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos
osszeget (évi 140.847,- Ftlvźrakozóhely) összesen 845.082,- Ft-ot a Nemzeti Szakképzési és
Fe lnőttképzé s i Hivatal köteles az onkormá ny zat r észér e megfi zetn i.

Fe|elős: polgármesteľ
Határidő: 2016. november f8.
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3. az onkoľmányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kozött létrejcitt, f016. évre
vonatkozó megáIlapodást - a30lf0l0. (VI.4.) Fov. Kgy. rende|etet módosítása következtében -

módosída a fizetendő AFA összegének tekintetésben.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. november 28.

4' fe|kéri a polgármestert a határozat 1-3. pontjában fogla|t megá|lapodások aláírására.

Fe|elos: polgármester
Határidő: f0|7 . január 31'

A Gazdálkodásĺ Ügvosztály táiékoztatása a|apiánz A szerződés 2017. febľuár 08. napján
a|áírásra keľĺilt.

1f|1lf01'6. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen, 3 nem, 2 tartólzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1. az Országos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatőságrészére történő, 2 db kizárőlagos váľakozőhe|y (a

Budapest VIII. keľület, A|frldi u.20. szám a|atti épület homlokzata előtt) további biztosításával
egyetért, f0|7 . december 3 l . napjáig.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 20ló. novembeľ 28.

f . az 1. pont szerinti kizźrő|agos vźrakozőhe|yek után fizetendő várakozási megváltási díjróI (évi

662.500,- Ft/várakozőhe|y) 20|7. december 31. napjtńg'lemond, azza|, hogy az elengedett
megvá|tási díjjal kapcsolatban felmerĺilő önkoľmányzati AFA fizetési kötelezettségge| azonos
összeget (évi 140.847 ,- Ft|vźrakozóhely) összesen 28|.694,- Ft-ot az országos Nyugdíjbiztosítási
F ői gazgatő ság kĺite l e s az Ö n kormá ny zat r é szére m e gfi zetn i.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november f8.

3. fe|kéri a polgármestert a határozat 1-2. pontja szerinti megá|lapodźs a|áírására.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: f017 . január 3|.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A szerződ és 2017. januáľ 31. napján a|áírásra
keľĺilt.

Javaslat a Tömő utcai közviltźgítós hdlózat dtépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések
meghozataldra

|212lf0t6. (xI.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igcn,0 ncm, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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l. a Budapest VIII' kertilet, Tömő utca Balassa utca és IIlés utca kozötti szakasz ,(sj

kozvi|ágitásához kapcso|ódó, a meglévő és elbontandőkozvi|ágításhźiőzat maradványéftékét
- bľuttó 120.430,- Ft - a BDK Kft. fe|é az ÖnkormányzatmegfizeÍi'

Felelős: poIgármester
Határidő : s i keres műszaki átadás-átvéte|t követően

2. fe|hata|mazza a po|gtlrmestert az 1. pont szerinti maradványértékek megfizetésérol szóló
beruházói nyi latkozat a|źĺírźĺsára.

FeIe|ős: polgármesteľ
Határido: 20 l 6. november 28.

3. felkéri a po|gármestert, hogy kezdeményezze a Budapest Fováros onkormányzatáná| az |.
pont szerinti utcaszakaszon megépü|o új közvilágítás há|őzat tulajdonjogának vég|eges
rendezését.

FeIe|os: polgármester
H atári d ő : s ikere s m iĺ szaki átadás-źLtv éte I t követően

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alaDiánz Af. pont alatti nyilatkozat a BDKKft. felé
20t7.01.25-én megkĺildésre keľülto a 3. pontban foglalt tulajdonba átadás folyamatban van.

Budapest VIII. keriilet, Csepreghy u. 3. szdm alatti,féIemeleti, iires, nem lakds céljúra szolgdló
h e ly is ég e lideg en ítłĺs e

1213ĺ2016. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodńs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

t .) hozzájáru| a Budapest VIII. keľtilet, Csepreghy u. 3. szám a|atti, felemeleti, 36785 l3lN3 he|yrajzi
szám,ű,11 m, alapteľületti, udvaľi bejáratú, nem lakás cé|jára szolgáló ľaktárhelyiség 2.100.000'-
Ft vételáľon, versenyeztetési eljárás mellőzéséve| történo elidegenítéséhez .
részére.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. november 28.

2.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at

ki kü l d ésére, val am int az adásv ételi szerződés megkötésére'

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. január 15.

3.) amennyiben nem é| az e|adtsi aján|aÍban foglalt határidőn belül a vétel
Iehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rende|kezések szerint
nyílt árverésen kell meghirdetni.

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7. mfucjus 17.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 201ó. decembeľ 19. napján
kelt adásvételi szeľződéssel az ingat|an elĺdegenítésľe keľült.
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If|4/20I6, (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nent jdrul hozzĺź a Budapest VIII.
keľület, Népszínház utca Lf. szám a|atti, 3467511lA/6 hrsz.-ú, 13 m' alapteľüIetű, üres,

önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú, földszinti, nem lakás cé|jára szolgáló he|yiség
bérbeadásához határozat|an időľe' 30 napos fe|mondási idő kikötésével ........................ (HB-
21212016) magánszem é|y részére, raktározás cé|jára.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november f8.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľő| 201'6. novembeľ
30-án a kéľelmezőt íľásbeli tájékoztatálsa megtiiľtént.

AGYON SzAnÁszer r1. és ........... adljszdmmal rendelkező magánszemély
bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Práter u 69. szám alatti, iires, önkormdnyzati

tulajdonťl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség bérbeaddsa vonatkozdsdban

t215ĺ20|6. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul houá a Budapest VIII. keľiilet, Pľáteľ utca 69. szám a|atti, 36I16ĺ0lN4 hrsz.-ú, 31
m2 alapteľületrĺ' üres, utcai bejáratri' ťo|dszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához
határozatlan időľe' 30 nupoi f"l*ondási idő kikötéséve| az AGYON SZABÁSZAT Kft.
(székhelye: t083 Budapest, Losonci tér 4. pince; adószźtma: 247740|7-|-4f; cégsegyzékszáma:
01-09-l8l628; képviseli: Khulgana oyunchimeg /Ivĺongó|iď ügyvezető) rész,ére, vaľľoda, felső
ruházat gyártása tevékenység cé|jára, 30.000'- Ft/hó béľIeti díj + AFA + köziizemi és

kü|önszolgáltatási díj ak összegen.

Felelos: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 28.

2) hozzájáral a Budapest VIII. keľĺil et' Práter utca 69. szám a|aÍti, 36||610l N4 hrsz.-t1l, 31 m2

alapterü|etű, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő

helyiség bérbeadásához hatźrozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével
(székhely: ......; adőszáma: '.. ......) magánszemély

részére, szépségápolás, kozmetika, fodľászat tevékenység céljáľa, 55.000'- Ft/hó béľleti díj +
Árł + kozijzemi és különszol gá|tatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 28.

3.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t ahattrozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdontlban á1|ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Rende|et) 17. $ (a) bekezdése alapján bér|o a közjegyző előtti egyoldalú
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kötęlezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírását, va|amint a Rendelet l4. $ (2) bekezdése szerint 3 havi
bér|eti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését vá||alja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 20l6. december 3l .

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása a|aľlián: 2016. december 2-án a
kére|mezőket íľásbe|i tájékoztatása megtöľtént, a béľleti szeľződés a rendeletben fog|alt
határidőn beliil nem keľü|t megkötésľe.

Jgvaslat a Tisztes utca - osztdly utca dltal llatdrolt telekingatlanon elhelyezkedő gépkocsi-bedllóróI
szó Ió, 1 l 4 2/2 0 1 6. (XI. 1 4.) szdmú llatdrozat módosítdsdra

121612016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) visszavonja az 1142/2016. (xI.14.) számű határozatának kérelmezőre
vonatkozó részét, ahatźrozat egyéb pontjainak változatlanuIhagyása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: 20l6. november 28.

f.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Tisztes utca - osztály utca által határolt, 38839126,
38839127 hrsz. a|atti,100%-os önkormányzati tulajdonban lévő te|ekingatlanokon kia|akított, 16.
számú gépkocsi beálló-helyre ............ (GK-328lz016), kére|mezóve|hatćrozat|an ideju
bérleti szerzodés megkötéséh ez, 30 napos felmondási idovel 10.000,- Ft/hó béľteti díj + ÁFA
összeg megfizetése meIlett.

Fe|elős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2016. november 28.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megk<itésére, mely hatźiyba lépésének feltétele az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59/20|1. (XI.07.) önkormányzatirendelet 13. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérletidijnak
megfele|ő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagĺongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6. december 31.

4.) ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az onkormányzattu|ajdonában
álló üres telkek, felépítményes ingat|anok, gépkocsi-beállók és dologbér|etek bérbeadásának
feltételeiró| szőlő 59/2011. (XI.07.) önkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn
e|tekint az egyo|da|ú kötelezettségvál|aló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľIeti
díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsęfoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 28.

A Jĺízsefváľosi GazdáIkodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása a|apián: 2016. december 2-án a
kéľelmezőt íľásbeli tájékoztatása megttiľtént, a béľleti szeľződés a ľendeletben fog|alt hatáľidőn
belůil nem keľült megkötésre.
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Papp B.T. kérelme a Budapest VIII. keriilet, Práter u. 19. szdm alatti, üres, önkormdnyzati
tulajdonú, nem lakás céljdra szolgáIó helyisěg vonatkozĺÍsában

1217ĺ2016. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ.4 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest V[II. keľiilet, Pľáteľ u. 19. szám alatti, 36380l0lN3 hrsz.-ú, összesen

31 m2 alapterületű, utcai bejáratű, ťoldszinti, nem lakás célú he|yiség bérbeadásához a Papp B.T.
(cégegyzékszám: |3-06-05f3.l8; székhe|y: 2461 Táľnok, Honfogla|ás u. 16.; adőszám:

25652532-f-13) részére hattrozat|an időre, 30 napos felmondási határido kikotésével,
szeszmentes vendéglátás és szeszáľrłsítás nélkĺili éle|miszeľ és éle|miszer jel|egíĺ vegyes iizlet
cé|jára, a számított 47.650.-- Ft/hó + AFA béľleti díj + közüzemi és szolgáltatási díjak cisszegen.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 6. novembeľ f8.

f .) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bér|eti szerzodés

megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás cé|jfua

szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szó|ó 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet

14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását

vá||a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozzt végľehajtása
megttiľtént.-f0l7. februáľ 6-án a béľ|eti szeľződést megktitiitték.

Cleaning-Ker ÉpüIettisztító KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross utca I24. szóm
alatti, üres, iinkoľmányzati tulajdoníl, nem laklts céIjdra szolgáló helyiség bérbeaddsa

t218/f 0|6.(xl.2s.)sz.Váľosga"dá'k"dá;";-:,,::"*izottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jórul hozzd a Budapest VIII. keľĺilet, Baľoss u. |24. szám a|aÍti,35404/0/A/| hrsz.-ú,7f
m2 a|apterületű, üres, onkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem lakás cét.jźtra

szolgáló helyiség bérbeadásáh oz raktátozás cé|járą a Cleaning-Ker Eptilettisztító Kft. részére,

54.000'- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 28.

f.) hozzáljáru| a Budapest VIII. keľiilet, Baľoss u. 124. szám a|atti,354o4ĺ0ĺAl| hrsz.-ú, 72 m2

alapter[iletű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejátratű, ťoldszinti, nem lakás cé|jära szo|gźiő

helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéséve| a Cleaning-Ker
Épiilettisztító Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69'; cégjegyzékszźm: 0|-09-974679;
adőszám: f371O3|5-2-4f; képvise|i: Faľagó József ügyv ezető) részére, raktározás (takarítógépek
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táľo|ása) tevékenység cé|jára, 64.7|7,- Ft/hó + AFA béľteti díj + közuzemi és különszo|gáltatási
díjak összegen.

Felelos: Józsefr'árosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 28.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||o nem |akás cé|jára
szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rende|et

14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a
l7. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyzó előtt egyoldalú kote|ezettségvállalási nyi|atkozat a|áirását
vá|lalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 3l.

A Józsefoáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésről a tájékoztatás
2016. decembeľ l-jén megtiiľtént, a béľleti szeľződés nem keľü|t megkiitésre.

Bognár orsolya egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos u
43/B. saźm alatti, iires, önkormdnyzati tulajdonú garda bérbeadása vonatkozlźsdban

1219ĺ201,6. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII. keľĺilet, Tolnai Lajos a. 43ĺB. szám a|atti,34948ĺ|lA/| hrsz.-
ű, 47 m2 alapterü|etű, üľes, <inkormányzati tulajdonú' udvari bejáratű, füIdszinti, nem |akás

cé|jára szolgá|ó helyiség bérbeadásához Bognár Oľsolya egyéni vállalkozó (HB-236l2016)
(székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 8. l. 16.; nyi|vántartási szám: |5214875; adőszám:
65363559-|-51) részére, 15.000o-Ft/hó + AFA béľleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő:. 20l6. november f8.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺĺlet, Tolnai Lajos u.43ĺB. szám a1atti,34948l|ĺAl| hrsz'-ű,47
m2 alapteľületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejźratű, füldszinti, nem lakás cé|jára

szolgáló helyiség béľbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéséve| Bognáľ
oľsolya egyéni vállalkozó (HB-236lf016) (székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 8. 1. 16.;

nyi|vántartási sám: |5f14875; adószám: 65363559-1-5l) részére, gépkocsi tárolás cé|jźlra,

36.150,-Ft/hó + ÁFA béľleti dÍj + közĺizemi és különszo|gźtltatási díjak összegen.

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdźikodási Központ Zrt. vag1longazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november f8.

3.) fe|kéri a Józsefoárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bér|eti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonában źi|ő nem lakás cé|jfua
szo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeirő| szóló 35/2013. (VI.20.) onkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a

17. s (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előĺ egyoldalú kötelezettségválla|ási nyi|atkozat a|áírását
vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdźt|kodźtsi Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
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Hatáľidő: 20l6. december 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alarlián: 2017. január I6.án a béľ|eti
szeľződést felek megkötiitték.

Javaslot a Budapest VIII. keriilet, Lovassy László utcű ......... és ..................... szĺźm

aI att i, ö nk o r mdny zat i lak ás o k cs ato I ds áv aI k ap cs o I at b a n

t220l20|6. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodáłs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru! a Budapest VIII. kerii^Iet, Lovassy Lász|ő utca . ....... szám alatti, 1

szobás, komfoft néIkĺili, 30,18 m' alapteriiletű lakás megtekintett á,||apotában - |akbér alapját
képező növelő és csökkentőtényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelvű 5.302,-Fťhó +

ÁFA oss"egíĺ bérleti díjjal torténő bérbeadásához |akásbővítés céljára .... ...... részére,

azza| a feltétel|el, hogy bérlőnek vállalnia kel| a megnövekedo a|apterü|etre vonatkoző |akbér

megfizetését és a műszaki egyesítéssel, bovítéssel kapcsolatos e|járás és a munkálatok költségét.

Kijeltllt bérlővel bérleti e|ószerződést ke|l kötni az építési-kivitelezési munká|atok befejezéséig,
legfeljebb | év határozott időre. Amennyiben a kijelölt bérlo a bérbeadástól számított féI éven

beltil a munkálatokat nem kezdi el, vagy l éven belül nem fejezi be, illetve építési

engedélykoteles tevékenység esetén l éven belül nem kap használatbavételi (fennmaradási)

engedélý, az e|őszerzódés hatályát veszti, ilyen esetre az e|végzeÍt munkálatok utáni megtérítési

igéný a bérlővel kötött előSzerződésben ki kell zárni.

FeIę|ós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtt|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. decembęr 31.

2') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti felújítasi
megállapodás és bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. december 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A diintésľől szóló tájékoztatás
megtiirtént. Az előbéľl eti szerződést 20!7 . máľcius 2-án felek aláíľták.

A Budapest VIII. keriłlet, Bródy Sóndor u l7. szóm alatti,fi)ldszÍnti, hatórozott időre szóló bérleti
joggal terhelt önkormónyzati t ulajdo níl helyiség elidegenítés e

122|ĺf016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 2 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) az ingat|an-nyi|vántartźlsban a 366f5/0lAl3 he|yrajzi számon nyi|vántartott, természetben a
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándoľ u. |7. szám alatti, ťoldszinti, 30 m, alapterületíĺ, a közös

tulajdonból hozzÁtaĺtoző 129110.000 tulajdoni hányaddal rende|kező, nem lakás cé|járaszolgźiő
helyiségre fennálló hatźrozoÍt idejtĺ béľleti szerzódés miatti elidegenítést kizárő feltétel alól
felmentést ad.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 28.
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2.) hozzájáru| a határozat 1.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajánlat bér|ő (DoMoZI
Kft.; székhe|ye: 1202 Budapest, Magyar utca. 5l .; cégsegyzék száma..0l-09-933193;' adőszáma:
12411555-f-43; képvise|i: Domozi Imre ügyvezeto) ľészéľe töľténő megküldéséhez, a véte|árnak,
az e|készu|t forgalmi értékbecs|és, valamint a 3212013. (VII. 15.) önkoľmányzati rendelet l7. $
(l) bekezdése a|apján a forgalmi érték 100 oÁ-ttban, azaz 7l.650.000,- Ft összegben történo
közlése me||ett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. november f8.

3.) felkéri aJőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrÍ'.-tahatźlrozatf.)pontja szerinti eladási aján|at
kiküIdésére és az adźsvéte|i szerzodés aláírására.

Fele|ős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: f017 . január 15.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
megtiiľtént, az adásvételi szeľződést felek megkötłitték2017. április 27-én.

A ĺľest-Autótéka Kft. bérlő székltely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet'
Auľóra u 39. szdm alatti, önkormónyzatí tulajdonú, nem lakás céljdra szolgúIó helyiség

vonatkozúsdban

1222lf0|6. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtĺizkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottságúgy dĺint' hogy

l.) hozzájá,ľú a Budapest VIII. keriilet' 35008/0/A/t he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Buđapest VIII. kerĺilet, Auľóľa u. 39. szttm a|att talźiható, l 15 m. alapterĺiletíi,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejtĺratú, pinceszinti, nem lakás cé|jára szolgáló üzlethelyiséget
bérlő West-Autótéka Kft. (székhe|y: |097 Budapest, Illatos tt 44.; cégjegyzékszźm: 01-09-
264827; ađőszám: |05227|4-f-43; képvise|i: Rózsa Béla ügyvezetó) részére a székhely
használathoz sziikséges tu|ajdonosi hozzt|áru|źs megadásához abér|eti szerződés megsziĺnésének
időtartamáig azza|, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a Kft' haladéktalanul intézkedik
a székhely töľléséľol.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. november 28.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a határozat mellékletét képező, székhely
haszná|atra vonatkozó tartalmú nyilatkozatot a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi
onkormányzat képviseletében a West-Autótéka Kft. részére adja ki.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. decembeľ 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľő|2016. decembeľ 7-
én az írásbeli tájékoztatás és a nyilatkozat megküldése megttiľtént.

Javaslat bankszdmlaszerződés módosításdra

Íf23/20|6. (xI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
.'ĺ5 
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(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a K&H BankZrt.-néI kötött bankszámlaszerzodést kiegészíti a következő szán|ákkal:

- Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh
- Fovárosi parko|ás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh
- Jőzsefvárosi parko|ás-üzemeltetés: érme, mobil
- Fővárosiparkolás-tizemęltetés:érme,mobi|
- Aľverések, pá|yázatok elkĺ'ilönített
- JVo Helyiségbérleti díjak és kapcs. kiilönszolg. díjak
- JVo Karbantartási számla
- JVo Uzemeltetési szám\a

Felelős: polgármester
Határldő: f0|7 . január f .

2. aK&HBankZrt.-nél kötött bankszámlaszerződést az a|ábbiak szerint módosítja:

Régiszámlanév
Bérlakások értékesítése szźtm|a

Kisfalu Kft. béľbevételeinek elszámolása
vegyes elktilönített szám|a

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. januźtr 2.

Uj szám|anév
EIidegenítési bevételek
Lakbéľ és kapcsolódó kü|ön-
szolgáltatási díjak

3. felkéri a polgármestert a határozat mellékletétképező szerződés kiegészítés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 2.

A Pénzüevi Ügvosztály táiékoztatása alapián: A'batározat 3.) pontja a|apján a K&H BankZrt.-
nél kötiitt bankszámlaszeľződés kiegészítés a|áírása 2016. november f9-én megttiľtént.

Javaslat a Budapest VIII. keľíilet, KóIvdria tér 14. szdm alatti, 35915/0/Á/36 helyrajzi saźmú
ingatlanravonatkozó elővdsdrldsijogróIvaló lemonddsra ZART aLEs

|2f5lf016. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
Onkoľmányzat a 359|510/N36 he|yrajzi sz+mon nyilvántaltott, természetben a Budapest VIII. kerület,
Ká|vária tér |4. szÁm a|aÍti, füldszinti, 76 m. alapterületű iroda tekintetében . . . . .. eladó és

..... ajánlattevő közott 2 800 000,- Ft, azaz keÍtómillió-nyolcsztvezer foľint vételáľon
|étrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Fe|elős: poIgármester
I-Iatáridő: 2016. novembeľ 28.

A GazdáIkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: 2016. november2$-án az ügyféI ľészéľe
postázásľa keľült a nyilatkozat.
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Javaslat gépjdrmíí beszerzés tárgyú kiizbeszerzési eljárás eredményének mególlapítlisdra
zÁnr tjĺÉs

t2f6/20|6. (XI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartćnkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefvárosi tnkormányzat részére 3 db gépjármű
besze rzése'' tár gy Ú kozbeszerzés i elj árásban ú gy dönt' h o gy

1. a közbeszerzési e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. november 28.

f. a) a Petrányi Autó Kft. (1105 Budapest, Keľepesi út 105.) ajánlattevő által benyújtott aján|at

érvényes, ve|e szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az
ajánlattevő ajźnlata megfele| az aján|attéte|i fe|hívásban és a vonatkozó jogszabályokban -

kü|onösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

b) a Gyulai Autószerviz Kft". (1173 Budapest' 51l. utca 4' - 5|2. utca 3.) aján|attevő á|ta|

benyújtott aján|at érvényes, vele szemben nem á|l fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a
szeľzodés teljesítéséľe. Az aján|attevő aján|ata megfelel az aján|atíéte|i fe|hívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - ktilonösen a Kbt.-ben - fog|altaknak.

c) az|vanics Kft. (l221 Budapest, Kźlltya u. 1.-3.) ajźn|ata érvénýelen a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e)

pontja a|apjtn, azaz aján|ata nem fele| meg az ajźn|attéte|i fe|hívásban foglaltaknak, tekintettel
arra,hogy a megadott határidőn belü| nem nyújtotta be hiánypót|ását.

Felelős: polgármester
Határiđo: 2016. november 28.

3. nyertes aján|attevő a Gyulai Autószerviz Kft. (1173 Budapest, 51l. utca 4. - 5|2. utca 3.)

aján|attevő, tekintettel arra, hogy aján|attevő nyújtotta be az éľtékelési szempontok szeľinti
legkedvezőbb (legjobb ár-érték arányú) érvényes aján|atot, továbbá az aján|ott ellenszolgáltatás az
Ajánlatkérő rende|kezéséľe ál|ó anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

FeIelős: po|gármesteľ
Határidő: 20l 6. novembet 28.

4. a nyertes aján|attevőt követő legkedvezóbb ajánlattevő a Petrányi Autó Kft. (1105 Budapest,
Kerepesi út l05.) ajánlattevő, tekintette| arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be az éľtékelési
szempontok szerinti második legkedvezőbb (|egjobb ár-érték aránytl) érvényes aján|atot, továbbá
az ajánlott el|enszolgáltatás az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegéľe tekintettel
is megfelelő.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. novembęr 28.

5. felkéri a polgármestert a Gyulai Autószerviz Kft. (ll73 Budapest, 511. utca 4. - 5|f. utca 3.)

aj ánlattevov e| a szerződés megkötésére.

Fele|ős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóľium lejáľatát követően
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A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alanián: A nyertes aján|attevőve| a szerződés aláírásra keľüIt.
A Kft. az írubeszerzést teljesítette, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ részére a 3 db gépjármíÍ átadása megtłirtént.

Javaslat a Budapesti VáIlalkozdsfejlesztési Közalapítvdnnynl kötött együttmííködési
meg dll ap o d ds s aI kap cs o lato s dtj ntés e k me g lt o zatal dr a

Í228/2016. (xII.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a ,'Józsefoárosi Kamattámogatási Programot'' folytatni kívánja, és a Budapesti
VállalkozásfejIesztési Koza|apíwtnnya| kötött együttműködési megállapodásban fog|a|t

elszámolási határidőt 20l8. február f8. napjáig meghosszabbítja.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20l6. december 5.

f . felkéri a polgármesteft a határozat 1. pontja szerint módosított szerzodés a|áírására.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l6. december 16.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapiánz Ä' szerzíjdés 2016. decembeľ 05. napján
aláírásľa keľült.

r av a s I at k ö zte r iil et- It as zn dl atÍ k ér e lme k e l b íľ lź lds d r a

|229/2016. (KI.05.) sz. Városgazdá|kodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|ati hozzájáru|ást ad - elore egy összegben történo teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: f600Yźrc, Varsa köz 14.)

A koztertilet-használat ideje: 2016. decembeľ 05. _2016. december 09.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkateľület (teherlift fogadóá|lvány
elhelyezése parkolóhelyen)

Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca lf. szám
eIőtti k<jzterületen

Közterĺilet-h aszná|at nagysága: 2 db parkolóhe|y (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 5.

2. tudomásul veszi a Centroom Invest Kft. Budapest VIII. kerü|et' Somogyi BéIa utca lf . szám e|őtti
közterületre vonatkozóan építési munkaterĺi|et (teherlift fogadóállvány elhe|yezése parkolóhelyen)
céljából igénybe vett közteľĺi|et-haszná|atát - díjfizetési kotelezettség mellett - f016. december 01.

napj átó | - f0 | 6. d ecember 0 4. napj ái g sző|ő időtartamr a.

78



Fele|ős: poIgármester
Határido: 2016. december 5.

3. köĺerii|et-hasnlá|ati |lozzáitlrulást ad -
alábbiak szerint:

Közterii letllaszná|ő, kérelmező :

A köaerü|et-használat ideje:
Kozteľü |et-h aszná|at cé|ja:
Kĺjzterü let-h asználat he |ve :

K özterĺi l et- h aszn ti at n agy s ága:.

előre egy összegben történo te|jes díjfizetéssel - az

Centroom Invest Kft.
(székhely: f600Yác, Vaľsa köz14')
2016. december 08. -f017. januźr 31.
védőtető
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca lf. szám
előtti közterületen
41 mr

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. decembeľ 5.

A Gazdá|kodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A határozatot az iigyféI f0I6. 12. |6.án
szemé|yesen átvette.

1f30ĺ2016. (KI.05.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ||00lf016. (XI.07.) száműhatározatf .

pontját az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory közterület-használati hozzájárulást ad _
egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteríilet-haszná|ő, kéľe|mező: Lakatos József egyéni vállalkozó
(székhely: l074 Budapest, Alsó erdősor |2. fszt. 5.)
2016. december 16. -f016. december 23.
idény jellegtĺ asztali árusítás (karácsony)
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 43. szźtm e|őtti
köztertileten (zĺildséges pavilon és a kerékpártźlro|ő
közĺitt)
3m"

A Gazdá|kodási lJevosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél f016. |2. 16-án
személyesen átvette.

123||f0I6. ()űI.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII. kerüIet, Delej utca34.
szÍtm a|atti Társasház részére az |064lf016. (X.24.) szźtmű hatźrozatában megadott közterület-
használatihozzájáru|źtshoz kapcsolódó köaerü|et-haszntiat díjának összegét' azaz9f7 050,- Ft-ot egy
tisszegben visszautal a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak a|apján.

Felelos: polgáľmester

A közterĹilet-haszná|at ideje :

Kö zterü l et-h asznźi at c é|j a:

Közterĺilet-h aszná|at helve :

Közterti I et- h asznźi at nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 5.

,,u.{ŕ



Határidő: 20l6. december 5.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az iigyfét f01,6. |f. |6-ín
személyesen átvette.

Tulajdonosi hoaájdrulós a Budapest VIII, kerület, Magclolno utca 35. szómíl ingatlanra
k ap u b e h ajtó ép ítés é h ez

I232/f0|6. (KI.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tu|ajdonosi hozzájáru|ásźt adja a
WETTSTEIN & TARSA Bt. (cégjegyzékszäm: 01 06 5 |4|30, székhely: 106l Budapest, Andľássy út
34. I|I/2.) kére|mére, hogy a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 35. szám a|atti telken tervezett
táľsasház építési engedé|yezése a je|en eljárásban benyújtott terv szerinti útcsatlakozással valósuljon
meg. A Bizottság hozzájáru|ását az a|ábbj feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nęm mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedé|yek beszeľzése a|ól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|ásta
vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.31') KřIVM rendelet) szerinti me|Iékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kęrület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztá|y Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg ke|l kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be ke|l taľtani,

c. a hozzájźrulás a Budapest VIII. kerület' Magdolna utca (hrsz.: 35396) érintett út- és
járdaszakas zára terjed ki'

d. kötelezi a beruházőt (építtetot) a meglévo űtcsat|akozás átépítése kapcsán a burkolatok és

szegélyek - csapadékvíz e|vezeÍését biĺosító _ megfele|ő minőségű kialakítására, melyre
beruháző l építtető 5 év garanciźú vállal :

o a bontással érintett Magdolna utca jáľda burkolatát - szegély kiépítés után - az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolássa|:

3 cm vtg. MA-4 öntött aszfa|t(ajárdateljes széIességében)

15 cm vtg. C&lID-3flF stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o a Magdolna utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegély kia|akítását követőęn _ aZ a|ábbi
rétegrenddel kell kiépíteni:

4,5 cm MAll öntött aszfa|t
15 cm Cl2/15-32-F1N betonalap
|5 cmfagyálló homokos kavics źryyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

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

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek' szakhatóságok e|őírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napj ától számitott f év ig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 5.
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