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Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 2013. május |. és 2013. októbeľ 31. közötti időszakban a I9l2009.
(V.06.) ök. számí ľendeletében (korábbi sZMsZ), tovźlbbá a 25l20I3. N.27.) szźlmtl
rendeletében szabźůyozta a Yátosgazđálkodási és Pérzngyi Bizottság' valamint a
Humánszo|gá|tatásiBizottságáltalgyakoroltźtruhźzotthatáskörcjkęt.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2014. március 5. . sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testiilet bizottságai
október 31. között átruházott hatáskłiľben
végrehaitásáľól

20t3. május t. _ 20Í3.
hozott dłintéseinek

A napiľendet nyílt ülésen lehet tárgya|ni, a hatćtrozat elfogadásĺíhoz egyszeru
szav aza|tobb sé g szfü sé ge s

ElorÉszÍľo szBnvnzeu ecysÉc: SzpnvpzÉsI És rÉpvlspl.ol IRoDA 2u ť,

KÉszÍľprľp: ,ą'cocs ZSANETT RIlł' oEłrNÉ lonnĺcz ľĺÁnľ,ł

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNveI./}ĺeMlcl4lYą. lc,ł,zolÁs; 9JL; A---
Jocl roirlrRolL: Ż.
BpľpRrpszrÉsnp ALKALMAS :

ncvzo
Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźn ozati j av as|at a bizottsźĘ szźlmár a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźńtatási BizotÍságjavasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|őteriesnés męgtárgyalását.



il. A beterjesztés indoka

A bizottsági hatfuozatok nagy számára tekintettel szükséges az éríntett. féléves időtartam
tekintetébe n a b eszámoló eloterj e sztése.

III. Tényállási adatok

A Polgármesteri Hivata| szewezeti egységei és intézméĺyei, gazdasági társaságai május eleje
óta előkészítették abizottságí határozatok végľehajtásĺáľól szőIő tájékoztatásukat' amelyekre
a|apozva késziiltek el a jelen előterjesaés mellékletét képező beszámolók. E tájékoztatők
tételesen tnta|mazzźlk az osszes, érintett időszakban született bizotÍsági döntést, és azok
végrehajtását.

IV. A döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Ahatározatijavaslat alapjan a Képviselő-testĹilet elfogadja aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottstlg, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság átn:hazott hatáskörben hozott döntéseiľől
sző|ő, tételęs és részletes beszámolót az éríĺtętt időszak tekintetében.

v. A döntés célja pénzügyi hatása

Mivel abizottságok a Képviselő-testtilet tltflil7źfloľt hatáskörében járnak e|, eizért a hatáskör
foĺľźxź.ŕ - mint az ĺjnkoľmźnyzati hatásköľök fő címzettjét _ az ellenőrzĺjtt és törvényes
önkormányzati múködés biztosítása éľdekében indokolt és szfüséges tájékoztatní ameghozott
bizottsági dĺjntésekľőI, azokjellegéről és végrehajtásaról. A határozat elfogadásanak nincs
pénzngyivonzata.

VI.. Jogszabályi kłirnyezet

A Magyarorszźtg helyi ĺinkormányzatairól szóló 20II. évi CL)oo(IX. töľvény 4l. $ (4)
bekezdése szerint ,,A képviselő-testĺilet _ e töľvényben meghatározott kivételekkel _
hatásköreit a polgáľmesteľre, a bizottságáta, a részĺjnkormtnyzat testĹiletére' a jegyzőre' a
társul ásara nlhźnhatj a át.,, .

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 25/2013. (v.27.)
szttmu onkormtnyzati ľendelet (SZMSZ) 44. $ (2) bekezđése szerint ,,Az źúruházott
hatáskcirĺjk gyakoľlásárő| az azt gyakorló polgĺĺrmester,bízoÍÍság, jegyzo, sztikség szerint, de
|egalább évente egy szet kĺjteles a Képviselő -testiilętnek beszámolni.''.

Kéremaza|ábbíhatáĺozatí javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

^ 
Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy az előterjesaés 1. szćmil mellékletét képezo

Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság, valamint az e|őteqesztés 2. számű mellékletét
képező Humánszo|gá|tatási Bizottság z0|3. május I. _ 2013. októbeľ 31. köz<jtt, átnlházott
hatáskĺjrben hozott döntéseinek végrehajtásárő| szőIő beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. máľcius 5.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Budapest, 2014. februar 20.

^ľ4
Dr. KocsistMáté

polgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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1. számú mellókJct

HoadjđľutlÍs a Budapest VII., Leonardo da Vinci utca ............ ... szdm
alatti, helyrajzi szdmĺł, a Budapest Wn, Leonardo da Vinci atca

szdm alatti, ... helyrajzí szd'mĺl, a Budapesl
Wil., Leonardo da Vinci utca ... ... szúm alatti,

helyľajzi szúmú lakdsingatlanokra vonatkozó adúsvěteli szeľződćsbenfoglalt 1/1
arúnyĺt tulajdonjog szeruźshez a Drúmatéka BĹ javĺÍra

zÁnr tjĺÉs

4 43 |2013. (v.0 6.) sz. Váľos gazdálko d ás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyh an gri, 12 igen szav azattal)

A Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest Józsefvaľosi onkoľmányzat, mint
jelzálogjog jogosult képviseletébenhozzájarul a helyrajzi számon nyilvántaľtot1,
természetben a Budapest V,Iil., Leonardo da Vinci utca ............. szźtm alatti ingatlan
tekintetében P. S. és Drĺĺmatéka Kulfurális Betéti Tarsaság kö'zött, 2013. maĺcius 22-én
létrejĺitt Adasvételi Szeľződésben foglaltak szerint, Dľámatéka Kulturális Betéti Taĺsaság 1/1

aÍanyű tulajđonjoganak ađásvétel jogcímén történő bejegyzéséhez, a Józsefuaľosi
onkoľmanyzat javáta l. ranghelyenbejegyzett jelzáIogsog, valamint elidegenítési és terhelési
tilďom fenntaľtasa mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. máius 1 3.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hoz'záłjőlľulĺí nyilatkozat kiadásra kerüIt 2013.
május 10. napján az üryféI részére. Az iigy további intézkedést nem igényel.

4 4 4 l 2013. (v.06.) sz. Vá ros gazdálko dási és Pénziiryi B ĺzotts ág határ ozatz
(eryhangri, 12 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság a Budapest Józsefvarosi onkormányzat, mint
je|zá|oĄogjogosult képviseletébenhozzájárul a ...helyrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Leonaľdo da Yinci utca ....... sztlm a|atti ingatlan
tekintetében K. F. T. és Dľámatéka Kulturá]is Betéti Tarsaság között 20|3. miáľcius 22-én
létrejcitt Adasvételi Szerződésben foglďtak szerint Dľámatéka Kulturális Betéti Tĺĺrsaság 1/1

aľáĺý fulajdonjoganak adasvétel jogcímén tĺiľténő bejegyzéséhez a Józsefuáľosi
onkoľmányzat javáĺa 1. ľanghelyeĺbejegyzett jelzálogiog, vďamint elidegenítési és terhelési
tilalom fenntaľtĺĺsa mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyve zető igazgatőja
Hatálldő: 2013. május 1 3.

A KÍsfalu KfĹ tájékoztatása alapján: A hozzájátruló nyilatkozat kiadásľa kertilt 2013.
május 10. napján az iigfé| részére. Az íigy további intézkedést nem.igényel.

4 45 /20 Í3. (V. 0 6.) sz. Vá ro s g azd'áIko dáts i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, Í2 igen szav azatta|)
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A Yárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság a Budapest Jőzsefvźtosi onkormányzat, mint
jeIzá|ogsogjogosult képviseletébenbozzájźlrul a helyrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci utca ... szźtm a|atti ingatlan
tekintetében Sz. S. és Drámatéka Kultuľális Betéti Társaság közott 2013. máľcius f2-én
létrejött Adásvételi Szerződésben foglaltak szerint Drámatéka Kulturális Betéti Táľsaság 1l1
aÍáľnYú tulajdonjoganak adásvétel jogcímén töľĹénő bejegyzéséhez a Józsefváľosi
onkormányz'at' javŕlra 1 ' ranghelyen. hejegyzett jeIzálogjog, valamint eliđegenítési és terhelési
tilalom ferľrtaľtása mellett.

Fe1elős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
IJatźľ:'đő: 2013. május 1 3.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatász alapján: A'hozzájátľuló nyilatkozat kiädásra keriilt 2013.
május 10. napján aziigyfé| ľészére. Áz ügy további ĺntózkedést nem igényel.

S. E. magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Baueľ S, u. 1I.
s zdm al atti iłľ e s ii n ko r m dny zat i t ul aj do n íl h e ly is ég v o n at ko zds d b an

zÁnr tjĺns

4 46 ĺ20ĺ3. (V. 0 6.) sz. Vá ros g azďá.Jko ďási és Pénzii gyÍ B ĺzotts ág határ ozata
(eryhangú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem idrul hoad a Budapest
VIII., 35128he|yĺajzi szłímon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vilI., Baueľ S. u. 1l..
szám a|attta|á|hatő,14 m" ďapterületÍí, tires, cinkormźnyzati tulajdonú, udvaĺi, ftllđszinti nem
takĺĺs célú hetyiség bérbeađásához S. É. magĺínszemé|y részére ra\ętáľozźs cé|jaĺa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ig'azgatőja
Hatándő: 20|3. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyféI éľtesítése 20Í3. május 9-én megtöľtént.
TovábbÍ ĺigyintézést nem igényel.

Napirend l.3. pontja: Kđľtěrítěsi igěnyek ZÁRT ULES

4 47 ĺ20 13. (v. 06.) sz. Váľos gazdálko dás ĺ és P énziigyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhan gli, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dĺĺnt, hozzájélrul a|lhoz, hogy az
Önkormźnyzat 9600|107910640800 kotvényszámű biztosítás t.4.t sz.,,ÁItalános felelősség
biztosítás'' alapjźn _ az utkźrtérítési e|őkźnyzat terhére _ H. C. B. rulajdonában lévő
gépjĺárműben keletkezett, rithibából eredő ktĺrual kapcsolatban felmeriilt és az onkormtnyzatot
terhelő 48.600,-Ft összeg megfizetésre keľüljcin a kaľosult részére. A kiÍizetés feltétele H. C.
B. nyilatkozata, melyben a káľtéľítés megílzetésével egyidejűleg lemond minden további
káľtérítési igényéről.

F elel ő s : J ő zsefu źr os i Varo s üzemeltetési S zo|gá|at ígazgatőj a
Hatźnđo: 2013. május 3 1 .



A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak alapján a

tjľjárműben keletkezett, úthibából eredő kárral kapcsolatban felmeľiilt és äz
onkormányzatot terhelő 48.600.-Ft iinrész tisszege 2013. augusztus 2-án megťuetésľe
került a károsult részére.

4 48 12013. (v.06.) sz. Vá ros g azdá|ko dálsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hozzájáru| althoz, hogy az
onkormanyzat96001107910640800 kotvényszámű biztosítás 1.4.! sz.,,Általános felelősség
biztosítás'' alapjźn _ az útkáľtéľítési előiľĺányzat terhére - H. M. tulajdonában lévő
gépjárműben keletkezett, úthibából eredő kárra|kapcsolatban felmerüIt és az onkoľmányzatot
terhelő 50.000,-Ft <jnľész ĺisszeg megfizetésľe keriiljön a kiárosult tészére. A kiÍizetés feltétele
H. M. ĺyilatkozata, melyben a kĺírtérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további
káľtérítési igényéről.

F el el ő s : J ő zsefv ár osi Váľo süzemelteté s i S zol gálat igazgatőj a
Hatĺĺridő: 2013. május 31.

A Pénziigyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a|apján a
gépjáľműben keletkezett, tĺthĺbából eredő káľral kapcsolatban felmeľiilt és äz
onkormányzatot terhelő 50.000.-Ft iinrész iisszege 20Í3.jútius 12-én megfizetésľe keľült
a károsult részére.

Tulajdonosi houĺźjlźrulds a Bp. WII. Béľkocsis u. I7. sr" 1 kV-os elldtdsa közteľĺileti
munkúihoz

47 8 l 20t3. (v.06.) sz. Város g zzdá|ko dáts ĺ és Pénzůi gyi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Sęres Tibot álta| tewezett, a
Budapest VIII. keriilet Bérkocsis u. 17. sz. 1 kV-os e||źltása közterületi munkáinak
megvalósításźlhoz szfüséges tulajdonosi hozzájáruIását megadja a kĺjvetkező feltételekkel:

IJ gyiratszźtm 7 6-4I l 20|3 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tęrvező Seres Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. Bérkocsis u. 12-14. és 17. szrímok alatti épület előtt ta|á|hatő

kozilt jarđaszakasza, valamint a Bérkocsis utcai iÍpá|yája (azt keresńezve)
hľsz. : 3 48641 4. burkolatbontással éľintett.

Taĺrgy: Tulajdonosihozzájźrulás a Budapest VIII. kęriilet Bérkocsis u. |7. sz. 1 kV-os
ellátása kĺĺzteruleti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közút jáĺdaszakaszĺĺnak teljes szélességben történő
helyreáIlítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jó||áthatőan je|zik,



- valamenÍIyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtöľténik,
- jól láthatóantájékońatjtk az rithasználókat a burkolatbontás varhatő ídőtartamárőI,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben történő helyreáI|íttsára,
- abenlhźlzó és kivitelęzókozosen 5 év sarancíátvti|al a helyľeállított buľkolatért.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíĺidő: 2013. május 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y táĘékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kiizútkezelői hozzájárulás okiratok kiadmányozásra kerÍiltek.

Tulajdonosi hozzlÍjlźľulús a Bp. VIil. 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci téľ 7. - Szigony
u. 16/a.) dllomús kijzötti ]0 kV-os rekonstrukció közteriileti munkdihoz

47912013. (v.06.) sz. Városgazdá]kod'álsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zoltán á|ta| tewezett,
a Buđapest VIII. 4487/10 - 7021110 TR (Losonci tér 7. - Szigony u. I6la.) állomás közötti
ľészleges 10 kV-os rekonstrukció kĺlĺerĺileti munkáinak megvalósítźsźlhoz sztikséges
tul aj dono s i ho zzáj áĺulását m e gadj a a következő fe ltéte lekkel :

IJ gykatszám: I 6-620 l f0 13 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tervező Zíbriczky Zo|tźn
Helyszínek: Budapest VIII. kerület. Práter u. 59. (hľsz.:36l00l/2) (Molnaľ Ferenc tér előtti

k<izteľület) közĺĺtti köztlt jarďaszakasza, és útpálya, bontássaléľintett,
Budapest VIII. keľĹilet. Szigony u. I6la' sz. előtti (hľsz.: 36137) közút
j źr đaszakasza b ontás s a| érintett,
Budapest VIII. kerület. Losonci tér 7. sz. (hĺsz.: 35728133) előtti kĺjzút
jźrdaszakaszazo|đf eIĺiletebontássalérintett.

Tźlĺgy: Tulajdonosihozzájarulás a Bp. VIII. 4487l|0 - 702Il10 TR (Losonci tér 7. -
Szigony u. I6la.) állomás k<lzĺĺtti ľészleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi
munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közút sávos, jtlrdaszakaszźnak teljes szélességben t<jrténő

helyľeállítása,
- zĺjldfeliiletek növényzetének megóvása és a teljes kĺĺnĺ helyreáIIítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkeľĹilő útvonalat jól láthatóan je|zLk,

- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megltiľténik,
- jő|Iathatoarltájékońatjti< az úthasználókat a burkolatbontás vtrhatő ido1'artarrláłő|,
- kötelezi akivite|ezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő he|yreźi|ításttra,
- aberuhźnó és kivitelező közĺjsen 5 év sarunciátvźů|a| a helvreállított buľkolatért.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. május 6.



A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kiizritkeze|ői hozzájárulás okiratok kiadmány ozásra keľültek.

Tulajdonosi hozztÍjdrulds a Bp. VIII. 283/10 - 9341/10 TR (Futó u. 2. _ Próter
Futlj u. sarok) lÍllomds közötti ľészleges 10 kV-os rekonstľukció közteriileti

munkdihoz

480 / 2013. (v.06.) sz. Város g azdá|ko dátsi és P énzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Viĺĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zíbriczky Zo|táná|taltervezett,
a Budapest VIII. 283110 - 934Il|0 TR (Futó u. 2. _ Práter - Futó u. sarok) állomás kĺizötti
részleges 10 kV-os rekonstrukció köZteriileti munkáinak megvalósításźlhoz szfüséges
tulaj donosi hozzájtrulását megadj a a következő feltételekkel:

IJ gyíratszám: 1 6-627 l 20 13 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tervezo Zibńczky ZoLtán
Helyszínek: Buđapest VIII. kerĹilet. Futó u. (hrsz.:35568ll2) 2-20. számok közötti kozilt

jáĺdaszakasza és díszkert, bontással érintett,
Budapest VIII. kertilet. Nap u. (hĺsz.: 3564412) A{ap - Futó u. keręsztezőđés l
koziú jtnđa- és útpálya szakaszabontással érintett,
Buđapest VIII. kerület. Futó u. (hĺsz.:3556912) 23-29lb. számok közĺjtti kozut
jnda- és útpálya szakaszabontással éľintett.

Tárgy: Tulajdonosíhozzájarulás a Bp. VIII.283110 - 9341l|0 TR (Futó u. f . _Práter -

Futó u. sarok) állomás közötti részleges 10 kV-os ľękonstrukció közterületi
munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással éľintett helyi közút sávos, járdaszakaszának teljes szélességben történő
he|yteá|Iítása,
. đíszkertnovényzetének megóvása és a teljes kcĺrű helyreźi|itása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľĹilő útvonalat jólláthatóan je|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól láthatóantájékońatjźů<azuthaszná|őkat a burkolatbontás vźtrhatő iđőtartaffLárőI,
- kötelezi akiviteIezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyľeállításaľa,
- abervházó és kivitelező közĺjsen 5 év garaĺciátváIlal a helyľeállított buľkolatéľt.

Felelős : polgĺíľmester
Határiđő: 2013. május 6.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: ,Ą tulajdonosĺ
és Közrĺtke ze|ői hor.zájáľulás okiratok kĺadmány ozásra keľültek.



Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a Bp. VIil. 125/10 - 7811/10 TR (Fiivészkert u. 1. _
Szigony - Prdteľ u. sarok) óIlomds ki)zötti részleges 10 kV-os rekonstrukció

közter iileti m un kdih oz

481 l 2013. (v. 06.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi .tsizottság úgy dönt, hogy a Zíbriczky Zoltźn źlltal'tervezett,
a Budapest VIII. keľület l25ll0 - 781Il1'0 TR (Füvészkert u. 1. _ Szigony - Práter u. saľok)
állomás közötti részleges 10 kV-os ľekonstrukció közteľületi munkáinak megvalősításźůloz
szĺiks é ge s tul aj dono si ho zzáj áru|tls át me gadj a a k o vetkező fe ltéte l ekke 1 :

Ü gyiratszám: 1 6 -62I lfOI3'
Kérelmező: Impulzív Kft., tervező Z1briczky Zo|tán
Helyszínek: Budapest VIII. kerület. Práter u. (hľsz.:36I00l2) 57-67. szĺímok közötti kozut

jár daszakasza bontással érintett,
Budapest VIII. keľület. Szigony u. (hľsz.:36I37) 17-16la. szélĺnok közötti kĺjzút
j ár đa-, és útpálya szakasza bontás sal érin tett,
Budapest VIII. keriilet. Ftivészkeľt u. (hrsz.:36ll7) 1. szám előtti közút
jér daszakasza bontással éľintett.

Tárgy: Tulajdonosihozzájźrulás a Bp. VIIJ. 125lI0 - 7811/10 TR (Füvészkert u. 1. -
Szigony - Práteľ u. sarok) állomás kozötti részleges 10 kV-os rekonstrukció
kĺiztertileti munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kcizút sávos, jźrdaszakaszźnak teljes szélességben történő
helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jólláthatóan je|zík,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kĺjtelezettség teljes szélességben
megtcĺrténik,
- jől,Iáthatőantź!ékoztatjźkaz úthasználókat a buľkolatbontás vélthatő iđőtartamźről,
- ktitelezi akiviteIezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yteáI|ítástra,
- abęruházó és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciát vállal a helyreállított bwkolatért.

Felelős : polgiíľmester
Hatfuido:2013. május 6.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: Tulajdonosi és
Közűtkeze|őihozzájálrulásokiľatokkiadmányozásrakeriiltek.

Kij zte r iil et- h űs zn úlati kér eI me k e lb ír dI ds a

48212013. (V.06.) sz. Váľosgazd,áikod,álsi és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Yáľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság ttgy dönt, hogy köZtenilet-haszĺá|ati
hozzájźtulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:



Közterület-haszntiő, kére|mező: Jezsek Lajos (egyéni vállalkozó)
(2083 Solymar, Vĺjrosmaľty Mihály u. 89.)

Közterület-haszĺá|at ideje: f0I3. május 15. - 2016. május 14.

Kĺjzteriilet-haszná|at céIja: ľeklámtábla
KöZterÍilet-haszná|athelye: Nép^színhaz u. 53.
Közterület-haszná|atnagysága: Im"
Díjfizetés i'itemezése: éves díjfizetés

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. május 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kiizterüIet-használatĺ díjat' az engedély kiadásra keľült.

483 l 20 13. (v.06.) sz. Város gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ńg hatá,ľ ozata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság tłey dönt, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájáralást ad - teljes díjfizętéssel - az a|źlbbi ügyben:

Közterület-hasznźiő.kérelmező: Maľkeľ Informatika Kft.
(1081 Budapest, Rákóczi tft73.)

Közterület-hasznáIatideje: 2013. május 16. -20|4. május 15.

Közterület-haszná|at cé|ja: viIágítő reklámtábla
Közterii1et-haszná|athelye: Berzsenyi u. 3.
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 2m"

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. május 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az iigyfél
befizette a kiizterület-használati díjato az engedély kiadásľa kerüIt.

48 4 |20t3. (v. 06.) sz. Váľo s gazdáIko dás i és Pénzůigyi Bizotts ág hatär ozata
(e gyhan gú, 12 igen szzv azatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|atí
hozzajálruLást ad - teljes díjÍizetéssel - az a|ábbí ügyben:

Kozterület-haszná|ő"kéľelmező: HDP Global Kft.
(27 24 Uj lengyel, Hatźr iÍ |2.)

Közterület-hasznźtlat ideje: 2013. május 06. -20|3. november 05.
Közterület-hasznáLatcéĽ1a vendéglátó tetasz
K<jzteni1et-haszná|athelye: Honĺnszky u.20.
Köztertilet-hasznáIatnagysága: 9m.
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés
Felelős: polgármester
Hatźľiđó: 2013. május 6.



A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a közteľület-használati díjat' az engedé|y kiadásľa került.

485/20Í3. (v.06.) sz. Városgazd,źůkodálsi és Pénzügyi Bizottsáłghatáłrozata
(egyhangú' 12 ĺgen szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy köZteľĹilet-hasznáIatí
hozzájźlrulást ađ _ teljes díjťrzetéssel - az alźhbi tigyben:

Köztertilet-hasznáIő,kére|mezó: KalÍbra 92 Vendéglátĺóo Keľeskedelmi és Szolgáltató
Br.
(1214 Buđapest, Csikó sétany út 3.)

KöZteľĹilet-hasznáIat ideje: 2013. május I0. -2013. október 09.
KöZteľĹilet-hasznáIat céIja: fagylaltos pult
KözterÍilet-haszná|at helye: Baľoss u. 8. sz. (Szabó Eľvin tér)
Kĺjztertilet-haszná|atnagysága: 7 rŕ

Felelős: polgármester
Hatlírídő: 2013. május 6.

A Yagyongazdátkodási és Üzemeltetési tigyosztáiy táĄékoztatása alapján: Az iigyféI.
beťuette a közterület-használati díjat' az engedély kĺadásľa keľült.

486 l 20 Í3. (V. 06.) sz. Vá ros gazdálko dás ĺ és P énzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénnjgyi Bizottsźą úgy dcint, hogy közteľiilet-hasznźĺIatĺ
hozzájárulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi iigyben:

Köztertilet-hasznźiő.kérelmező: Táľsasház Tavaszmező u. I.
(l084 Budapest, Tavaszmező u. 1')

Közterület-hasznźiatideje: 2013.május 15. - 20|3. május29.
Kĺizteľület-haszĺźúat cé|ja.. építési munkateriilet (erkélyek felújítása)
Közterület-haszná|athe1ye: Tavaszmező u. 1.

Közteľület-haszná|atnagysága: 8m2

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 2013. május 6.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: Az engedély
kĺadásľa került.

487 120|3. (v.0 6.) sz. Váľo s g azdá|'ko dási és Pénzůi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)



A Yárosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy ktjzteľület-haszná|ati
hozzźtjárulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

Közteriilet-haszná|ő,kére|mező: Józsefvárosi KöztisségiHázakNonprofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

KözteľÍilet-használat ideje: 2013. május 31.
Közterület-haszĺáIat cé|ja: Keszľytĺgyári Gyeľmeknap
Közteriilęt-haszná|at helye: Mátyäg ter 15.
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 400 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 6.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásra keľült.

Budapest WII., Hock Jónos utca ... szdm alatti, helyrajzi
szdmú lakúsra megkiildött eladdsi ajúnlat hatdridejének meghosszabbítĺÍsa, valamint

az eladdsi ajdnlat csijkkentésére vonatkoaÍ kérelem

488 ĺ f013. (v. 06.) sz. Vá ľos g azdá|ko dáls i és P énzĺĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú ., 12 igen szav azatta|)

1. A Yźltosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ............... helyrajzi száslon nyilviíntaľtott, természetben a
Budapest VIII. Hock János utca ...... szźlm a|attí,23m2 alapteľiiletű
lakásra adott Eladási Ajánlat aján|ati kötöttséget, ahatáĺozatkézhenłéte|étő| számított
3 0 nappal me gho s szabbítj a. Am ennyib en a B érlő a hatáĺ ozat kézhęzv éte|éto| számitott
45 napon beltil nem köt adásvéte|i szerződést, úgy vételi kérelem a|apján, új eljárás
keretében, az akkot éľvényes rendelkezések szeľint van lehetőség a bérlemény
értékesítéséľe.

2. A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ........... he|yrajzi számoĺ nyilvántartott, teľmészetben a Budapest
VIII. Hock János utca .......
február 11-én meghozott II5120I3. (II. 11.) szám,ű hatźrozatábaĺ foglaltakat
fenntaľtja.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20t3. május 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól szólĺi értesítést megkůildték az
ügyfélnek 2013. május 10. napján. 2013. július 2. napján az adásvételi szeľződés
aláírásra keľiilt. Az liw további intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsára (2 db)

489 l 2013. (v. 06.) sz. Vá ros gazdáIko d á si és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, L2 igen szavazatta|)



AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedél}'ezi S. D. részérehatźnozatlan idejrĺ bérleti szerződés megkĺitését a Budapest
VIII., Baueľ Sándor u. 9. szám a|atÍi 35129 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beállóra, 30
napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2O|1. (XI.07.) számu onkormanyzati reĺdelet 13. $ (2) bekezdése alapján a
bérleti szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megťtzetése.

3. Az 59l2OI1. (XI.07.) számí onkormanyzati rendelet 15' $ (4) a) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kcitelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzőt okiľatba ťog|alásátőI, a
béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: 2013. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrĺíl szĺólĺí értesítést megküldték az
ügyfélnek 2013. május 9-én. A béľleti szeľződés a|áírásra került 2013. május 22. napján.
Aziigy további intézkedést nem igényel.

49 0 l20l3. (v. 0 6.) sz. Váľo s g azdá.Jko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, Í2 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. eneedélyezi G. T. részére határozat|an iđejű bérleti szerzőďés megkÓtését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 2I-23. száłn alattí 34853 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźll^Iőra,

30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfu be.leti díj mellett.

2. Az59l20I1. (XI.07.) számu onkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjánabérleti
szerzođés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l2O11. (xI.07.) számu onkormányzatirendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn eltekint
az egyoldalú kötelęzettség vállaló nyllatkozat közjegyzői okiľatba foglalásától, a bérlęti
díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺridő: f0I3. május 13.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A^ határozatrő| szőlő éľtesítést megküldték az
ĺigyfélnek 20t3. május 9-én. A béľletĺ szeľződés a|áírásra került 2013. május 22. napján.
Azi1gy további intézkedést nem igényel.

AMINA SWEET w. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baľoss u. 122.
s zúm alatti iires iinkormdnyzati t ulaj do n ú h e lyis ég v onat koztÍs áb an

t0



49 1 l 20 13. (V.06.) sz. Város g azd'áI.ko dáls ĺ és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangű, 1.2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzLiáľul a Budapest VIII., 35405l0lU69 helytajzi számon nyilvántartott,
természetben a .Budapest VIll., Baľoss a. lLf. szźtm aIatt ta|äIhato, 54 m" alapterülehĺ,
tires, önkormányzati tulajdonú, utcai, fi)ldszinti+galéľiás nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatározott időre 20|8' december 3l-ig, az ÁMINA SWEET KJÍt. részére,
cukľászda süteményárusítás (szeszaľusítás nélkül) céIjfua,58.933,- Ft/hó + Áfa béľleti +
kozilzemi- és kĺilön szo|gáItatźlsi díjak tisszegen.

2.) a bérleti szeruodés megk<ltésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában áLIő

nem lakás céIjara szolgáló helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló |712005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefuaľosi onkoľmrĺnyzatí rende|et 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjĺán
kozjegyző előtt egyolđalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat a|áírásźú vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 20|3. május 13.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. május 22.én a szerződést megkiitötték.
További ůigyintézést nem igényel.

GREEN PL-/!N ENERGY KÍt. bérbevěteli és béľbeszámítdsi kéľelme a Budapest
WII. keriilet Prdter u. 30-32. szúm alatti iiľes önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlźsúban

492 l 2013. (v. 0 6. ) sz. Vá ľo s g azdá|ko dás i és P énzii gyi B iz otts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35696l0l1J52 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Práter u 30.32. szám aLalttalź]hatő,76 m. alapterületű,
tires, <inkoľmanyzati tulajdonú, utcai bejaĺafu, ftjldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahoz hatátozott időľe 2018. decembeľ 3I-íg, a Gľeen Plan- Energy Kft.
tészére, bemutatóterem és ruházati üzlet céIjfua, 70.000,. Ft/hó, + Afa bérleti +
kozizemí- és külön szo|gáItatási díjak ĺisszegen

2.) hozzáiáľul a 35696l0lV52 hrsz-tĺ nem lakás célú helyiségben a bérbeadóra tartoző
felújítási munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámításhoz bruttó 1.730.400,-
Ft (I.362'520,- Ft + Afa) összegben, a munkfü elkészültét, valamint annak |eigazo|ását
kcjvető legfeljebb 48 hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fęnnállásáig, havonta
egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abér|ó bérleti đíj tartozása miatt
felmondásra keľĹilt, a bér|ő a még nem ľendezelt benilltlzásainak megtérítésére nem
jogosult.
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3.) a bérleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó
nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számí Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzati renđelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatáĺiđő: 20|3. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. május t6-án a szerződést megkiiti'tték.
További ĺigyintézést nem igényel.

JaÍaľ és AIi Kft. béľIeti díj feliilvizsgdlati és szeľződés módosítltsi kérelme a Budapest
WII. keriilet, Auróra u. ]6. szúm alatti helyiség vonatkozdsdban

493 12013. (v. 06.) sz. Váľos g azdá.Jko dálsi és Pénzü gyi B Ízotts ág határ ozata
(egyhangú 

' 
12 igen szavazzttal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

hozzájárul a Jafar és Ali KÍt. á|tal bérelt, Budapest VIII. 35022l0lV23 he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest vIII.o Auľĺíľa u. 16. szám alaftj
29 m" alapteriilettĺ, <ĺnkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
a bérleti szeruődés módosításríhoz és a bérleti dij 17.333,. Ft/hó, + Áfa béľleti +
kozuzemi- és külön szo|gá|tatási díjak összegben tĺjrténő megá||apításźlhoz a
hattlrozathozata|t követő hónap l-jétől. A fentiek szerint a béľleti szerződés
módosításiĺnak feltétele, hogy a ferľrálló (ahatźlrozathozata| időpontjában 27 .305,- Ft)
béľleti díj hátra|éktĺt a hatźlrozatrőI szóló éľtesítés kézhezvételétől szźnrńtott 8 napon
belül egycisszegben kiegyenlítse. A bérleti jogviszony lejarutát követően a bérleti
szerzóďés nem hosszabbítható meg az onkoľmanyzat tu|ajđonźhan á11ó nem lakás
céIjźna szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.) sztlmtl
Budapest Józsefuĺíľosi onkormáĺyzati renđelet (továbbiakban Rendelet) 26. $ (5)
bekezdése a|apjtn, hanem az iĄ bér|eti jogviszony esetén a béľleti díjról a Bizottság
dönt.

a bérleti szęrződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á11ó

nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
t7l2005.(Iv.2O.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 22. s (2) đ.)
pontja a|apján az ővađék feltöltését, és a 22. $ (2) c.) pontja a|apjźn a 15. $ (a)
bekezdésben foglalt kozjegyzőí okirat a|áirásátvá||a|ja a béľIő.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hateľíďő:ZO 1 3. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 19.én a szerződ'ést megkiitt'tték.
További ügyintézést nem igényel.

1)

2)
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Bio ĺľay Future Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Bérkocsis u. 41.
szúm alatti iiľes önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsúban

49 4 ĺf0 13. (v. 06.) sz. Vá ros gazd álkod ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzdidrul a Budapest vI[., 350f9l0lN50 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Bérkocsis u. 41. szám alatt ta|á|hatő, 69 m" alapteľĹiletű,
tires, ĺlnkormtnyzati tulajdonú, utcai bejáratú földszinti nem lakás célú tizlethelyiség
bérbeadásához a Bio Way Future Kft. részéte, határozott időre 2018. december 31.
napjáig oktatás és klubtevékenység cé|jáĺa. A béľleti díj összege az e|ső hat hónapban
23.975,- Ft/hó + Afa bérleti + kijťnzemi- és kĺilönszolgźitatásí díjak összegen kerĹil
megá||apításra, majđ a hetedik hónaptól 47.950,- Ft/hó + Afa bérleti + kĺiziizemĹ és
kül ö nszo 1 g áItatásí díj ak ö s s ze gre emelkedi k.

2.) hozzáidrul a Buđapest VIII., 3502910lN50 he|yrajzi szĺímon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Bérkocsis u. 41. sztlm a|att ta|á|hatő, 69 m" alapteľületű,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratí ftjldszinti nem lakás célú üzlethelyiség Bio Way
Future Kft. által saját költségen tĺiľténő áta|akítástůloz, azzal a feltétellel, hogy a leendő
bétl'ő vá||alja, hogy a költségek bérleti díjba töľténó e|szźlmo|ásáĺa további lehetősége
nincs a bérleti jogviszonyának ideje alatt és ań. ktjvetően sem.

3.) a bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormárlyzat tulajdonábarl á||ő

nem lakás céI1źlra szolgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17 /2005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefuarosi onkormányzatírcnde\et 13. $ (2)bekezđése atapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjĺín
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezeltségvá|Ialási nyilatkozat a|áítását vá|Ia\a a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
}Jatáĺidő: 2013. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. május 2I-én a szerződést megkłitt'tték.
További ĺigyintézést nem igényel.

ÁĺwÍlvl nt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Jóaef u 42. szdm alatti
iiľ e s i) n k o r m dny zat i t ul aj do n ú h e Iy i s é g v o n at ko zlÍ s db a n

495ĺ2013. (v.06.) sz. Városgazdá|kod'álsĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35006l0IN25 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIil., József u. 42. szám a|att talá|hatő, 3l m. alaptenilettĺ,
üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadtstůloz a
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f.)

r.)

bérleti szerzóđés megkötésétőI számítoÍt egy év határozott időre, az AMANI Bt. tészére,
élelmiszer jellegű vegyes kereskedelem (szeszesita| áÍIsitással) céljára,30.794,- Ft/hó +
Afa béľleti+könizemi- és külön szolgá|tatási díjak összegen.

nem járul hozzá a bérleti szeruoďés meghosszabbításához a bérleti jogviszony |ejártźń
követően az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljara szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről sző|ő I7l2005. (IV. 20.) szźtmu Budapest Józsefuĺĺrosi
önkormányzati rcĺďelet 26. $ (5) bekezdésében foglaltak a|apján, a helyiség további
bérbeadásáról a Bizottság dönt.

a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjáĺa szolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuarosi <lnkormanyzatirenđelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
köi1egyzo előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat a|áírtlsát vállalja a leendő
béľlő.

Felelos: Kisfalu Kft. iĺgyvezető ígazgatőja
Hatźlťrdő: 2013. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. május |6-án a szerződést megkiitt'tték.
További ügyintézést nem igényel.

R & G INKCOM l{ft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Népszínhdz u.
46. szĺÍm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozdsdban

49 6 l 2013. (v. 06.) sz. Vá ros g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág hatá.ľ ozatz
(2 igen' 0 nem, 10 tartőzkodás szavazattal)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az a|ábbihattrozatijavaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII.,34744/0/A/12 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest WII., Népszínhdz u. 46. szdm alatt talólható, I00 m.
alapterületĺĺ, üres, önlarmányzati tulajdonú, utcai, pinceszinti bejáratú nem ląkas célú
üzlethelyiség bérbeadásához hatáľozott időre 20]8. december 3l-ig, az R & G INKCOM
Kft. rłćszłćre, iroda telefon értékesítés (azlet), szerviz és, nyilvános internet szolgáltatás
(szeszesital órusítás nélkal) céljára, 37.450,- Ft/hó + Afa bćrleti + kozüzemi- és kulan
s zo l gáIt at ós i díj ak ĺ) s s ze gen'

2.) a bérleti szerződés megkaftsének feltétele, hog,, az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló ]7/2005. (IV. 20.)
számú Budapest Józsefvórosi onkormányzati rendelet ]3. s O bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kazjegłző előtt egłoldalú katelezettségváIlalási nyilatkozat aláírósát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatźriđó: 2013. máius l 3.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfelet2013. május 9-én értesítették. További
ügyintézést nem ĺgényel.

PRT-START Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest WII. keriilet, Prúter u. 30.32.
s zdm al atti iir e s tj n ko r m dny zati t ul aj do n il h e ly is é g v o n at k o zlÍs ób an

49812013. (v.06.) sz. Városgazd,áikodáłsi és Pénziigyi Bizottságbatározata
(10 igen' l nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy:

1.) hozzá.ĺárul a Budapest VIII., 35696l0lV49 he|yrajzi szźlmon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Práteľ u. 30.32. szám a|aIttaláIhatő,42 m. alapteľĹiletű,
tires, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú tizlethelyiség
bérbeadásahoz határozott időľe 2018. decembeľ 31-ig, a PRT.START Kft. részéte,
traÍik, đohányáru kiskereskedelem (szeszesíta| ĺĺľusítása nélkiil) céljtna,39.648,- Ft/hó +

Áfa bérleti + közüzemi- és külĺjn szolgáItatási díjak összegen.

2.) a béľleti szeruođés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat fulajdonában źi|ő
nem lakás cé|járaszolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľőlszóló 1712005. (IV. 20.)
száľrru Budapest Józsefuarosi onkormányzatircndelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését' valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvti|alási nyilatkozat alźtírását vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatańdő: 2013 . május 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. május 29-én a szerződést megkłiti'tték.
További ügyintézést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Dankó u. 17. szdm alatti onkormúnyzati tulajdonú
épíiletben gdz-csatlakoaÍ vezeték és részleges fogyasztó vezeték cseréýel'

g ú'a zo Ig ltltatds h e ly r e úIlítús a

499 ĺ 2013. (v. 06.) sz. Váro s g azd'á|ko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhan gli, 12 igen szav azattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájźlruI a Budapest VIII. kerĹilet' Dankó u. 17. szttm alatti önkormźnyzati
tulajdonú éptiletben gźz-csatlakoző vezeték és részleges fogyasztő vezeték cseľével
a gázszo|gźl ltatás helyľ ęá||ításáho z.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kozbeszerzési étté|ďlatźlrt e| nem érő beszerzési
eljarásban legalacsonyabb cisszegű ellenszolgá|tatást tartalmaző érvényes ajánlatot
tevő CSAPYIZ Kft-vel (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. em. 5.,
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adőszám: 14358818-2-42, szám|aszáma: 1170800I-20558952, cjsz.: 01-09-900401)
5.200.191,. Ft + ÁFA összegben az onkoľmányzat nevébęn a munkálatok
e|végzésére a vtůIalkozási szerzódést kösse meg a 2013. évi költségvetésben a
11602 címen a lakőházak életveszély e|hćtritása' gázhtiőzat csere előirźnyzat
terhéľe.

3' a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó szám|aérték 5 o/o-a

| ÁFA,26O.O1O,-Ft+ÁFA a20l3.évikoltségvetésbelr al1602círrretr a\ak,3|ltnak
éIetveszélye|háritása,gázhá|őzatcsereelőirányzatterhére'

Felel ő s : pol gáľmester, Ki sfalu Kft . Ĺĺgyvez ető igazgatőj a
Hataľidő: 2013. május 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A munkálatok elkészültek 2013. júIius 3-án,
további ĺĺgyintézést nem igényel.

A Hunnia Kereskedőhlźz Kft. egyezségi ajúnlata a Budapest VIil.' Koszoríl u. 8-10.
s zdm alatti ing atlanľ a vonatko 4í kötb értartozús rendezés éľe

500 12013. (v. 06.) sz. Vá ro s g azd'á|ko dási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(l.0 igen' ĺ' nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Y árosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság úgy đönt, hogy

1. elfogadja a Hunnia Keľeskedőház Kft' Budapest VIII., Koszoru u. 8-l0. szám a|atti,
35283 hľsz-ú ingat|anra vonatkozó kcjtbéľ és járulékai megfizetésére vonatkoző percn
kíviili egyezségi ajánIatát azzal, hogy az ajźn|atban foglaltakon kívül a 22.200,- Ft
kozjegyzoi díjat is köteles megfizetni a Hunnia Kfr'. az onkormĺĺnyzatnak.

2. hozzájtrul a késedelmi kamat 50 %-áÍIak elengedéséhez abban az esetben, ha a Hunnia
Kereskedőház Kft.. az 1. pont szerinti 740.000,- Ft tőkét és a 2007. februráľ 28. napjátő|
fennálló késedelmi kamat 50%-át (327 'I05,- Ft-ot), valamint a lerótt 2f.200,- Ft
kozjegyzői đíjat a hatźnozatről szóló értesítés kézhezvéte|éto| szźlmított 5 napon belĹil
egyösszegben megfizeti.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t a peren kívĺili egyezségmegkötésére, és a Hunnia Keľeskedőhaz
Kft. maradéktalan teljesítése esetén a peres e|jfuás peľtaktikailag legmegfelelőbb módon
történő megsziintetésére úgy, hogy az onkormźnyzat kizárő|ag a saját perktlltségét
viselheti, a Hunnia Kereskedőház Kft. perköltség igéný az onkormányzatta| szemben
nem támaszthat.

4. amennyiben a Hunnia Kereskedoház Kft. a ťtzetési kötelezettségének a 2. pontbarl
rész|etezetÍek szerint maradéktalanul nem tenne eleset. akkor felkéri a Kisfalu Kft-t a
peres elj áľás folytatására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 20|3. máius 13.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozĺtrő| sző|ő éľtesítést megküldték az
ügyfélnek 2013. május 14. napján. A hatáľozatban szeľeplő iisszegeket megťwette. Äz
iigy további intézkedést nem igényel.

D. I. végľehajtúsi eljóľlÍs megsziłntetésre vonatkozlí kérelnle
zÁnr tjĺns

502 l 2013. (V. 1 3.) sz. Vá ľos gazdáIkodás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangri, 12 igen szav azattal)

A VárosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy D. I. 2013. április 10-i,
végrehaj tási elj árás megsziintetésére irányuló kéľelmét elutasítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 1 3.

A Tiiľvényességi és Peľképviseletĺ lroda tájékoztatása alapján: Budapest Főváľos VIII.
keľiilet Józsefuárosi Polgármesteľĺ Hivatal Ttirvényességi és Peľkćpviseleti lľodája2013.
május 28. napján kelt levelében tájékoztattaD.I. adóst a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 2013. május 13. napján tartott üIésén hozott 502|2013. (v.13.) számú
diintéséről, amelyre tekintettel kéľte a végľehajtási eljárás tovább fo|ytatását. Ennek
eredményeképpen Pusztaĺ Lász|ő tinállĺó bírĺósági végrehajtĺó 0127.v.3977l20Í2lt1'. számú
jegyzőkönyv, valamint Páris Gyuláné ĺigyosztályvezető asszony által kĺáIlított igazolás
alapján D. I. adĺís teljes tartozását megfizette az Onkoľmányzat részére,

Kórtérítési igények zÁnr Üĺns

503 l 2013. (v. 1 3.) sz. Váľos g azdá|ko dáls i és Pénzii gyi Bizotts ág hztár ozata
(egyhan gú, |2 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đĺint, hogy

1. hozzźĄźrul a\lhoz, hogy az Önkormányzat 96007L079|0640800 kĺitvényszámu
biztosítás |.4.I sz. ,,Altalános felelősség biztosítás'' alapjźn _ az tftkáÍtérítésí
előirźnyzat terhéľe _ J. V. A. tulajdonában lévő . .... frsz-ú
személygépkocsiban keletkezett, úthibából eľedő kár-ral kapcsolatban felmerĹilt és

az Önkormźnyzatot terhelő I4.920'-Ft összeg megťlzetésre kerüljĺin a kaľosult
részéte. A kíťĺzetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben J. V. A.
nyilatkozik arról, hogy a kártérítés megťtzetésével egyidejűleg lemond minden
további káľtérítési igényéről.

2. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az ttlta|a meghatalmazott szeméIy az egyezséget
tartalmaző me gá1l ap o d ást írj a a|á.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgálat ígazgatőja
Hattlridó: 2013. iúnius 1 5.
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A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: L határozatban foglaltak alapján a
gćpjárműben keletkezett, úthibából eredő kárral kapcsolatban felmeľůilt és az
onkormányzatot terhelő 14.920.-Ft önrész tisszege 2013. jrilius 9-én megfizetésre keľiilt
a károsult részére.

Javaslat a Budapest WII, Víg u. szdm alatti lakásra, a Budapest
WI., V,íg u. ..... szdm alatti lakúsra, valamint a Budapest WII., Víg u.

..... szdm alatti lakdsrafenndlló bérleti jogviszonyok közös megegyezéssel
ttjrténő megs ziintetés ére, p énzb eli térítés megftzetés e mellett

zÁnr Üĺns

50 4 ĺ20Í3. (v. 13.) sz. Vá ľos gazdálko d ási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Víg u. ..... szárrl alatti 2 szoba komfortos komfoľtfokozatu,
57'8I Í7Ý alapterĹiletű lakásľa vonatkozó bérleti jogviszoný Cs. E. bérlővel kcjzös
megegyezéssel megszünteti, és részére a lakásbérleti jogviszony megvá|tźsaként _ a
forgalmi értékbecslés szerinti -10.200'000,- Ft összegű pénzbe|i térítést ťtzet azza\,
hogy a lakás, bérbeadó tészére tĺjrténő birtokbaadásáig fennálló bérlői díjtartozásokat
a pénzbe|i térítés ö s szegéből kĺjzvetlenül levonj a.

2.) aBudapest VIII., Víg u. ...... szźlm a|atti |,5 szoba komfoľtos komfortfokozattĺ
44,00 m2 a|aptertileťú lakásra vonatkoző bér|eti jogviszoný V. G. bérlővel kcjzĺjs
megegyezéssel megsztinteti, és ľészéľe a lakásbérleti jogviszony megváltásaként - a
foľgaĺmi értékbecslés szerinti -7.900.000,-Ft összegupénzbeli térítést ťlzet azza|,hogy
a lakás, bérbeadó részére tcirténő birtokbaadásáig fennálló bérlői đíjtntozásokat a
pénzbeli téľítés ĺisszegéből kozvetlenül levonja.

3.) a Budapest VIII., Víg u. ..... szźlm a|atti 1 szoba komfortos komfoľtfokozatű
23,39 m2 a|apterileĺĺ lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyt L. E.'bérlővel k<jzĺjs
megegyezéssel megsztinteti, és részéľe a lakásbérleti jogviszony megváItásaként - a
forgalmi értékbecslés szerinti - 3.900.000,-Ft pénzbeli térítést ťlzet azza|, hogy a lakás,
béľbeadó részére tĺjrténő birtokbaadásáig fennálló bérlői díjtafiozásokat a péĺubelí
térítés clsszegéből kcizvetlentil levonja.

4.) hozzájáru\ a l0.200.000,-Ft összegrĺ pénzbeliténtés, a 7.900.000'-Ft <lsszegúpérzbe|i
térítés, valamint a 3.900.000,-Ft ĺisszegu pélubeli téľítés kifizetéséhez a 2013. évi
költségvetésben a 11602 címen tervezett Yíg u. szélm a|atti, 100%-os
ĺinkormány zati tuIE donú épület b ontás áľa me ghatát ozott ö s s ze g terhére.

5.) felkéri a polgármestert, hogy a Budapest VIII., Víg u. szźtm a|atti lakás, a
Budapest VIII. Víg u. ... . '.. szám alatti lakás, valamint a Budapest VIII., Víg u.

szźtm alaÍÍi lakás bérlőivel a bérleti szerzőđést kozös megegyezéssel
sztintesse meg és apénzbeli térítés kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő : 2013 .június 3 0.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megállapodások elkésziiltet az iisszegekfso/o-
ának utalása megttiľtént mind a 3 béľlő esetében. További ůĺgyintézést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező u. ... szdm alatti lakúsľa
fenndlló, díjhótralékos volt bérlő részletfi,zetési kérelmének engedéIyezése

ZART ULES

5 05/2 0 1 3. (v. 13.) sz. Váľos g azdá,Jko dásĺ és Pénzü gyi B izotts ág határ ozzta
(egyh angú, 12 igen szav azatta|)

A VárosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság úgy hataroz, hogy hozzájá,ĺu| S. A. volt béľlő
részére, a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. .... szám alatti lakásra
fennálló, f64.653,- Ft tőke + 24.f34,- Ft kamatok + 14.556,- Ft járulékok, mindĺisszesen:
303.443,- Ft összegű hźĺraIék 24 havi ľészletekben történő megfizetéséhez. Amennyiben
nevezett a részletťlzetési megállapodásban vá||alt ťlzętési kötelęzettségének bármely hónap
15. napjáig nem' Vagy nem maľadéktalanul tesz eleget, tĘy a rész|ďťlzetési megállapodás
azonnali felmondása után, a teljes hátra\ék fizetési meghagyásos eljáľás útjan kerĹil
érvényesítésre. Felkéri a Kisfalu Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. május 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A ľészletfizetési megállapodás megktitése
megtiirtént 2013. jlĺnius 26.án. További ügyintézést nem igényel.

,, KeretmegúIlap odlÍs B udap est, Jóa efv úros Mag dolna negy ed pro gram III.
önkormdnyzati bérhdzfelújítds kivitelezéshez,, túrgyíl közbeszerzési eljúrds

aj dnl attét e li fe lh ív ds ún a k e lfo g a d ds a, v al amint h o zzttj ltľ uI ds az e Ij úr ós
megindítlÍslÍhoz

507 ĺ2013. (v. 13.) sz. Váro s gazdálko d ási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(ll igen' 1 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Józsefuárosi Onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének Váľosgazdátkodási és Pétuugyí
Bízottsága a ,,Keretmegá||apođás Budapest, Jőzsefvźros Magdolna negyed pľogľam III.
önkoľmányzatibérhźzfelújítás kivitelęzéshez,, tźlrgýkozbeszerzési eljaľásban úgy dönt, hogy

1. a Bírálóbizottstę 2OI3. 05. 08-i ülésén benyújtott, Ész-Ker Kft. á|tal összeállított
szakvélemény (előterjesńés 2. számu melléklete) és a BírálóbizoÍtság dcjntése a|apjáĺ
(előterjesztés 1. számú melléklete) akozbeszęrzésekĺől sző|ő 20|1. évi CVIII. töľvény
109. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt kozbeszerzési eljaľást folytat le.

2. elfogadja az előteľjesztés 3. szźlm,ű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és

aj źnlattéte|i dokumentác i ót.

3. hozzźĘárul ahatátozat 2. poĺtja szeľinti közbeszerzési dokumentumok továbbításához a
ktjzreműkö dő szerv ęzet fe|é.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 13.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: A ktizbeszerzési eljárás lefolytatásra

!eľült' nyeľtes ajánlatevő a WEST HUNGARIA BAU Epítőipaľi Szolgáltató Kft. -
EPKAR Zrt. konzoľcĺum volt. a szeľződés 2013. november 8-án a|áírásľa került.

Kt) zte r iil et- h as zn dI ati kér elme k eI bíľ tÍI ds a

5 0 8/20 1 3. (v. 1 3.) sz. Váľos g azdáI.ko d'ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangű' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtlnt, hogy a 47412012. (IV.25.) sz.
hatátto,zattú az althbiak szerint módosítja:

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmező: izha|mazYendégtátĺí Bt.
(8093 Lovasberény,Lujza major 016911' hĺsz.)

Köztertilet-hasznźiat ideje: f0I3. május 15. - 2015. április 30.
Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|at nagysága: 28 m,
Közteľület-hasznáIat helye: Baľoss u. 8. (Szabó Ervin tér)
Díjfizetés titemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. május 1 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a közteľĺilet.használati díjat' az engedély kiadásra keľült.

509 ĺ20 t3. (v. 1 3.) sz. Váľos g azd'á|ko dáls ĺ és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy a 48512013. (V.06.) sZ.

határozatát az a|ábbiak szerint módosítja:

Kĺjztertilet- hasznáIő' k&e|mezo : izha|maz Vendégtátó Bt.
(8093 Lovasberény, Lujza maj or 0I 69 l I hĺsz.)

Közterülęt-haszĺźiat ideje: 2013. május |5. -20|3. október 09.
Közteľület-hasznáIat cé|ja: fagylaltos pult
Ktjzteľiilet-hasznáIathelye: Baľoss u. 8. sz. (Szabó Ervin tér)
Közteľület-hasznć]atnagysága: 7 m.

Felelős: polgármester
Hatáľiđo 2013. május 1 3.

A Vagyongazdálkodási és |Jzeme|tetésĺ tigyosztá|y tájékoztatása alapján: Az iigyfét
beťwette a közterület-használati díjat' az engedéIy kiadásra keľült.
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Tulajdonosi houdjdľulás Budapest WII. keriilet Teleki téri piac BKV oszlop
dth ely ezé s e kö zter iileti m un kdlat aih o z

510 l 2013. (v. t 3.) sz. Vá ro s g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a TEN-T Zrt. részéte Budapest
VIII. kerĹilet Teleki téri piac BKV oszlop źfthelyezése kĺjzterĹileti munká|aÍa1hoz sziikséges
tulaj donosi hozzájaru|ását megadj a a következő feltételekkel :

Ü gyfuatszźĺm: 16-7 57 12013.
Kéľelmező: Fővaľosi TEN-T Zrt.,tervező Tóth Imĺe
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki tér (Kaĺácsony S. u. - Népszínhźn u. saľok) piac építési

területén ta|á|hatő kĺizforgalom számára megnyitott jérda, hľsz.: 35I23/It,
burkolatbontással érintett'

Tárgy: Tulajdonosí hozzájarulás Budapest VIII. keľtilet Teleki téri piac BKV oszlop
áthelyezése közterületi munkálataihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett jiírda. szélesséeben" és teljes rétegrendjében történő ideielenes
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóantájékoztatják aztnhasznźtlőkat, és a Telki téri piac kivitelezőjét a burkolatbontás
v árhatő idótartamár őI,
- kĺjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreallítására,
- aberuházó és kivitelęző közĺlsen 5 év saraÍLcíátvźi]la\ a helyreállított burkolatért.

Helyszíni szakfelügyelet :

- Az engedélyes ) a kivitelezés teľiiletén éľintett közműtulajdonosoktól
(közmtĺszolgáltatóktól) és a piac kivite|ezójétó|, azok eseti előíľásai a|apján helyszíni
szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 201'3. május 13.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A Tulajdonosi
hozzájárulás okiľat kĺadmányozásra keľůilt.

Tulajdonosi hoaújórutds Budapest IX. kerťilet tjuĺt ťłt (Thaty Kdtmdn u _ Sobieski
rdn o s u. kö ztitt) kis ny o mds ťl g dzv e zet é k ľ e k o n s tr ukci ó k ö zt eľ ii I et i m un k dl at a i h o z

51l ĺ 2013. (v. 1 3.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzii gyĺ B izotts ág határ ozata
(egyhangli, 13 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Nikolov István á|ta|tervezetÍ., a
Budapest IX. kerület Ülloĺ ĺt (Thaly Kálmán u. _ Sobieski János u. kĺizĺitt) kisnyomású
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gźzvezeték ľekonstrukció köĺerĹileti munkáinak megvalósításához szükséges tulajdonosi
ho zzźtj źtrulás át me gadj a a k<jvetkező feltételekke l :

IJ gyir atszám: I 6.3 86 l2O 13 .

Kérelmező: N+F Mérnĺjkiroda Kft.' tervező Nikolov István
Helyszínek: Budapest VIII. kerület. Korányi Sándor u.. (hĺsz.:36031) Üllői út torkolat)

kozilttltpáIyaszakasza,bontássalérintett,

Taľgy: Tulajdonosí hozzźĄárllás Budapest IX. keriilet Üll0ĺ ĺt (Thaly Kálman u. -
Sobieski János u. kcizött) kisnyomásu gázvezeték rekonstrukció ktjzteľületi
munkálataihoz.

Helyľeállítási kĺjtelezettség :
- a burkolatbontással érintett helyi közút bontásĹsávos szélességben tcirténő helyľeállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jó|Iáthatőarl je|zík,
- jőI|áthatőarltájékoztatjźk az úthasználókat a burkolatbontás várhatő iďotaťtaffIőÍőI,
- kĺjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő heIyreźi|ítására,
- abenlházó és kivitelezőkozosen 5 év sarunciátvtl||a| ahelyreá||itott buľkolatért.

Felelős: polgármester
Határido 20|3. május 1 3.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tá!ékoztatása alapján: A tulajdonosi
és" Kiizútke ze|ői hozzájáľulás okiľatok kiadmány ozásra kerültek.

Tulajdonosi hozzlźjlÍľullźs Budapest WII. keľiilet Bródy Sdndor u. 4. ingatlan
s zennyvíacs atorna ótépítés e kijzteľ iileti munkúlataihoz

512ĺ2013. (v.13.) sz. Yárosgazd'á|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a H-L Mérnök Kft. részéľe
Buđapest VIII. keľület Bľódy Sĺándor u. 4. ingatlan szennyvízcsatoma átépítése közterületi
munkálataihoz szfüséges ktĺzterületi jáľda, és utszakasz építés közbeni megbontásához
sziiksé ge s tul aj dono s i hozzźlj aru|ás át me gadj a a következő feltételekkel :

IJ gyiratszám: I 6-57 6 l 2013 .

Kére|mező: H-L Mémĺjk Kft., tervező Gondos Géza
Helyszínek: Budapest VIII. Bródy Sríndor u. 4. szám alatti épület előtt találhatő kozilt

díszburkolatú jarda- és nagykockakő burkolatú utpá|yaszakasza, hľsz.:
36559 l | 1, burkolatbontással érintett,

Targy: Tulajdonosí hozzájarulás Budapest VIII. kęrület Bródy Sandoľ u. 4. ingatlan
szenrlyvizcsatorna átépítése köztęrtileti munkálataihoz.

Helyľeállítási k<jtelezettség :
- a burkolatbontással éľintett járda és útpálvaszakasz teljes szélesséeben és teljes
rétegrendjében töľténő helyľeállítása,
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- a burkolatbontás (és a forgalomtechnikai terv szerinti fé| tÍpá|ya|ezźľások) helyszínét
elkeľülő útvonalat jól láthatóan j elz1k,
- jól láthatóarltájékońatjákazuthaszná|őkat a buľkolatbontás vétrhatő időtaľtamaľól,
- kotelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjrténő helyreá||itásźra,
- aberuhtzó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított brľkolatért.

Helyszíni szakfelügyelet :

- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintett közmútulajdonosoktól
(közműszolgáltatóktól), azokeseti előíľásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 2013. máius 1 3.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Közútke ze|ői hozzájáľulás o kirato k kĺadm ány ozásr a kerültek.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a LIDL Magyarorsutg Keľeskedelmi Bt. részéľe a Teleki
téľi LIDL druhdz parkoló beléptető rendszeľ kiépítésének közteriileti munkdlataihoz

513 l 20Í3. (v. 1 3.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 2 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

AYáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a TP-Tęrv Kft., Tóth Atti|a á|ta|

tervezett, a Budapest VIII. kerület Teleki téri LIDL árvház parkoló beléptető rendszer
kiépítése, a tervezętt kĺjzteľületi munkák megvalósításźůloz szÍikséges tulajdonosi
hozzźtj źlru|ás át me gadj a a következő feltéte l ekkel :

Ügyiratszám : |6-65512013.
Kérelmező: LIDL Magyaľoľszág Keľeskedelmi Bt., Keszei Gábor
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Teleki téri LIDL áÍvhaz parkoló előtt tala]ható

kö zfo galm ű j źtr daszakasz, Iu sz. : 3 5 | 23 l I 0, burko latb ontás s al ér intett,
Budapest VIII. kerület Telęki téri LIDL áÍvház paĺkoló előtt találhatő kozut
ilirp á|y aszakasza, Ilr sz. : 3 5 I 23 l 9, burko latb ontás s al érintett,

Tárgy: Budapest VIII. keľület Teleki téľi LIDL ánlház parkoló beléptető rendszer
kiépítésének koĺeruleti munkálatai

Kötelezettség:
Kérelmező a kĺépült soľompós parkoló rendszeľt úgy üzemeltetĺ, hory a parkolás 1.

őr ájáů, an mind enki számár a in gyen esen használható.

Helyreállítási kötelezettség :

- a bwkolatbontással érintett helyi kcizút jźĺtdaszakaszźnak teljes szélességben történő

helyreállítása,
- koz;Út burkolata telj es rétegrendj ének sávo s helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- valamerľryi burkolatbontás helyszínéĺ a helyreállítási kcitelezettség teljes szélességben
megtĺiľténik,
- jő||athatoantájékoztatjźk azuthaszĺźiőkat a burkolatbontás vźtrhatő időtaľÍamfuő|,
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- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreállítására,
- aberuházó és kivitelezokozosen 5 év saranciéLtvá|Ia| a helvľeállított buľkolatért.

Felelős: polgármester
Hatźriďő: 2013 . május 1 3.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztá|y táĄékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútkeze|ői hozzájárulás okiratok kiadmány ozásra keriiltek.

Javaslat a Budapest VIru. keriilet, Coľvin köz 4. szúm alatti üres, i)nkormúnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség nyilvónos plÍIylźx,aton töľténő béľbeadĺÍsdra

514 ĺ20 13. (v. 1 3.) sz. Váľo s gazdálko d ási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Viíĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[.' Corvin kőz 4. sz. aIattta|á|hatő,3639510lł2
hľsz-ú utcai, fĺildszinti és pinceszinten |évó, cisszesen |I9 m2 alapterületű,
ĺinkoľmányzati tulajdonú tires nem lakás célú tizlethelyiség bérbeadásáľa vonatkoző
nyilvános egyfordulóspá|yázatkiirźsáraz37.293,- Ft/hó + Afabéľleti díj iisszegen.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yézat a Versenyeztetési szabáIyzatrő| sző|ő
428l20l2(Xil.06.) számű a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének hatáĺozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yźnati felhívást a Versenyeztetési SzabáLyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII. kerĹileti Hivatala
okmanyirođźĺján, valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerületJőzsefvtrosi Önkormźnyzat
Polgármesteľi Hivatala hirdetőtáblźĄén, a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogađásra
szolgá|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźros című he|yi |apban, az
onkoľmanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapj tn,tovźlbbáa Polgármesteri Hivatal
számźra költségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb könĺ
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á1ló intemetes hirdetési portálokon kell
kozzétemi.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatćridő: 20|3. május 20.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A páIlyázat kiírásra keľiilto eľedményes volt. A
vPB 82812013. (VII. 19.) számú határozata alapján a béľleti szerződés megkiitésre
keľiilt.

Varga Dóra iivegmíĺvész bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Gyulai Pdl u.
9. szúm alatti iires tinkormĺÍnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsúban

5|'5 l 20 13. (v. 1 3.) sz. Vá ros g azdáiko dás i és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szav azatta|)



A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy:

1.) hozzájőrul a Budapest VIII.' 3644510/N3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII.' Gyulai Pál u. 9. szám a|att ta|á|hatő, 28 rĺť a|apterulettí, iiľes,
onkormányzati tulajdonú, utcai, nem lakás célú helyiség bérbeadásźilozhatáľozott. iďfue
2018. decembeľ 3I-ig, Vaľga Dóra ĺĺvegművész részére, műterem_céIjfua, 14.000'-
Ft/hó + Afa béľteti ł közizemi- és külön szolgáltatási díjak összegen azza|, hogy a
bérleti jogviszony ideje alatt a frĺtés hiźtĺyélra való tekintette| a bérleti díj tovább nem
csökkenthető.

2.) a bérleti szerződés megkötésének fęltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonábarĺ áI|ő
nem lakás céIjaĺa szolgźt\ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefuaĺosi onkormányzati renđelet 13. $ (2) bękezdése a\apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvźtllalási nyilatkozat a|áírását vállďja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisťalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridó: 2013 . május 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A szerződés 2013. május 29.én megktitésre keľült.
További ĺigyintézést nem igényel.

Jónds Andrea egyéni vdllalkozó béľbevéteti kérelme a Budapest WII. keriilet, tjaĺi
lút 54-56. szdm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozltsúban

516 l 2013. (v. 13.) sz. Vá ros gazdálko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozúa
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a 82l20I3. (I. 28.) sztlm,úhatározatátvisszavonja.

2.) hozzájárul a Budapest VIJI.' 36339ĺ0ĺN5 he|ytajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Ülloĺ ĺt 54.56. szám a|attta|źihatő,9| mf alapteľĹilehÍ,
tires, ĺinkoľmĺínyzati tulajdonú, utcai, ftlldszinti nem lakás célú uz|et helyiség
bérbeadásáhozhattrozott időre 2018. december 31-ig, Jónás Andľea egyéni vál|a|koző
részére, trafik, dohanyaľu kiskereskeđelem (iizlet) céIjara,88.200,. F.t/hó + Áfa béľleti +
kozizemi- és kiilön szolgźitatási díjak összegen.

3.) a bérleti szerzőđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á||ő

nem lakás céIjáĺa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
szźlmű Budapest Józsęfuĺírosi onkoľmányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezđése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺltelezettségvá|Ialási nyilatkozat a|étírását váI|a|ja a Ieendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 2013. május 20.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Aszerződés 2013. május 17-én megkiitésľe került.
További ügyintézést nem igényel.

B. A. végrehajtúsi iigyében a részleffizetěsifutamidő hosszabbíttÍsdra iľúnyuló
kéľelme a Badapest WII. keriilet, Ióaef u. 11. szúm alatti helyiségrefelhalmozott

h dtr aI é k v o n at ko ztÍs ĺtb an

517 ĺ20 Í3. (V. 1 3.) sz. Váro s gazdálko dási és Pénzůi gyi Bizotts ág hatńr ozata
(egyhangú, 13 igen szavazztta|)

A Vĺírosgazdálkođási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájóľul a 0078.V.966/20I2 szźlmí:' végrehajtási eljáľás B. A. adóssal, a Budapest
VIII. kerület, József u. 11. száĺn aIatti, 35222l0lV31 Ilrsz-íl, 58m, alapteľületű
helyiségbérleményre felhalmozott 936.48I,- Ft követelésľe kötött részletfizetési
megállapodás futamidejének 12 hőnaprő| f4 hőnapra módosítźséůloz azzaI a feltétellel,
hogy amennyiben B. A. a részletekęt nem teljesíti avá||a|t kötęlezettségének megfelelően,
a teljes még fennálló hátralék egyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
terhelten, és a végĺehajtźs azoĺlrlal folytatható a teljes fennmaľadő tartozásra.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a végrehajtót értesítse a Bizottság döntéséről, egyben
kérje fel a 0078.V.966/2012 szźlmu végľehajtási ügyben kötött ľészletfizetési
megállapodás módosít ására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataridő: 2013. május 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2013. május 22-én éľtesítették. További
ügyintézést nem igényel.

J&G Brotheľ KÍt. és a Teveszem l{ft. bérlőtúrsak béľIőtdrsi jogviszony
megsziintetéséľe vonatkozó közös kéľelme a Budapest VIil.' Kisfuludy u. 26. szúm

al att i ö n k o r m úny zati t ul aj do n ú h e ly i s é g v o n at k o zlÍs d b a n

5 1 8/20 1 3. (v. 13.) sz. Váľos g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangrĺo 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedéhlezi a J&G Bľotheľ Kft. és a Teveszem Kft. bérlőtársak áIta| bérelt Budapest
VIII., Kisfaludy u.26. szálm alatti,3562fl0lN7 |lĺsz-u, utcai bejaľatu, ftildszinti, 98 m,
alapteľt.iletii nem lakás célú üzlethelyiségre fennálló bérlőtársi jogviszony megszüntetését.

f . hozzójárul a Budapest VIII., Kisfaludy u. f6. szálm a|atti' 35622l0lN7 hrsz-il, utcaí
bejźtratiĺ, ftjldszinti, 98 m' alapterületű nem lakás célú üzlethelyiség tekintetében fennálló
bérleti szerzódés módosításĺához,,űgy,hogy az egyedüli bér|ő a továbbiakban a Teveszem
Kft. marad. A bérleti szeruődésben foglalt feltételek egyebekben nem változnak.
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3. a béľleti szerzódés módosításának feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjára szo|gtllő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)

szźnnu Budapest Józsefuarosi onkormtnyzati rcnde|et 22. s (2) c) pontja a|apjźn
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlaló nyilatkozat aláítását, valamint a 22. $ d)
pontja alapján a mttr megťlzeteLt óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegre
való felt<jltését vállalj a a bér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. május 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződést nem kiitłitték meg. További
iigyintézést nem igényel.

A FIag Kft. bérleti díj feliilviagólati és szerződés módosítlźsi kéľelme a Budapest
WII. keriilet, Prdteľ u 51. szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiségek

vonatkozdsdban

519 l 2013. (v. 1 3.) sz. Váľos g azdá'Jko dálsi ós PénzÍigyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 ĺgen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I) hozzĺźjárul a Flag Kft-vel, a Budapest WII. kerület, Práter u. 51. szźĺn a|atÍí,
36227/0/N17 hrsz-u,151 m, alapteľülehĺ helyiségre kötött bérleti szęrzódés béľleti díj
tekintetében történő módosításához ugy, hogy a béľleti díj a béľleti szerződés
módosítást kĺjvető hónaptól 80.800,- Ft + Afa/hónap.

2) hozzá-iárul a Flag Kft-ve| a Budapest VIII. keriilet, Pľáteľ u. 51^. szź.ĺn alatti,
36227l0lV4 hľsz-ú, 27 ÍÍł alapteľületű és 36277lOlN1,g Irsz-íl,2f m2 alapteľiilehĺ,
összesen 49 m2 alapterülettĺ helyiségľe kötött béľleti szerződés, bérleti díj tekintetében
t<jrténő módosításához ilgy, hogy a bérleti díj a bérleti szeruődés módosítást követő
hónaptól 47 .|60,- Ft + Afalhónap.

3) a bérleti szerzőđés módosításának feltételę, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjfua szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
17l2O05.(N.20.) számű Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati rendęlet 22. s Q) đ)
pontja a|apjźn az ővadék feltĺjltését, és a 22. $ (2) c.) pontja alapján a 15. $ (a)

bekezdésben foglalt kozjegyzoi okirat a|áírásátvźi|a|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 20|3 . május 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződést nem kiitötték meg. További
ügyintézést nem igényel.

Javaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítéséľe

520 12013. (v. 1 3.) sz. Vá ľos g azdáůko dálsi és Pénzii gyi B izotts ág batár ozata
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(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alább felsoľolt 11 db lakást és
3 db nem lakás céljaľa szolgá|ő helyiséget abérbeadási állomanyból kivonja, egýtta| felkéri
a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határídó : 2013' május 20.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az árveńs 2013. június 27. napján volt. Az
ingatlanokat éľtékesítették. Az ügy további intézkedést nem igényel.

GREENPL,/|Y-PLUSZ KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest Wn keľiilet, Bérkocsis
a. 23. szdm alatti iłres önkormĺÍnyzati tulajdonú helyiség vonatkozúsúban

52t ĺ2013. (v. 1 3.) sz. Vá ľo s g azdáiko dási és P énzĺi gyi BŁotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 34874ĺ0lN| he|yrajzi sziĺmon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest YIil., Béľkocsis u.23. szám a|atttaláIhatő,Z3 m, alapteľĹiletű,
Ĺires, önkomltnyzati tulajdonri, utcai, füldsziĺlti bejaraťű nem lakás célú üzlet helyiség
béľbeadásĺĺhoz hatźlrozott időre 2018. december 31-ig, a GREENPLAY-PLUSZ Kft.
részére, iroda (lakó és nem lakó épületek építése és felújítása) cé|jtlra,17.|73,- Ft/hó +

Áfa béľleti + köztizemĹ és ktilĺjn szo|géitatásí díjak összegen.
2.) a bérleti szeruodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdoĺában á||ő

nem lakás cé|jára szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szőIő 1712005. (IV. 20.)
szźtmí Budapest Józsefuaľosi onkormányzati renđelet 13. $ (2) bekezdése alapjĺán 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (a) bekezďése a|apjźn
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezetlségvá||alási nyilatkozat alźftźtsát vá||a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013. máius 20.

ctm hrsz alapterĺilet ingatlan típusa |ikvid forga|mi érték
Baross u. 102.I.21 3s507/0/N21 27 m2 komfort nélkĺili lakás I 390 000.- Ft
Baross u.74.lII. 17. 3s249/0lNzs 47 m2 komfoľt nélküli lakás 2 480 000,- Fr
Dankó u,32. fsz.2. 3s473t0tA/3 47 mz félkomfortos lakás 2 390 000.- Fr
Diószesi S. u. 44/a.Iv.76. 36018/0tN79 45 m' komfort nélkĺi lakás 2 030 000,- Ft
Dusonics u. 15. fsz. 8. 360s0/0tN6 22mz komfort nélkti lakás l 100 000.- Ft
Horánszkv u.,7.fsz.4. 366|8ĺ0lN6 3l m2 komfort nélkĺi lakás I 870 000.- Fr
Luiza u. 36. fsz. I 3543r/0lAlr 25 mz komfoľt nélkii lakás I 310 000.- Fr
orczv út 21. I. 17 . 36007ĺ0lN|| 47 m2 komfoľt nélkii lakás 2 500 000.- Ft
Szerdahelvi u. 10. III.6. 35t4010/Al45 22m2 komfoľt nélkü lakás t 050 000.- Fr
Szerdahelvi u. ll. fsz.7 . 3s328/0/N8 39 m' komfortos lakás I 670 000.- Fr
Szeszsyár u.Zlb' II. 31 . 35924/0/N34 JJ mz komfort nélkĺili lakás I 740 000.- Fr
Béľkocsis u, |2-|4. 34859/0/N18 '715 mz irodahelvisés 42 400 000.- Fr
Naqy Fuvaros u.27. fsz. 35049/0/N2 l72mz üzlethelvisés 14 500 000,- Ft
Koránvi Sándoľ u. 4. fsz.3. 36043/0ĺN5 27 mz iizlethelvisés 1 100 000.- Ft
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A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: A bérleti szerződést nem ktitötték meg. További
iigyintézést nem igényel.

Javaslat a Juharos tigyvédi lroda megbízlźsi szerződésének 2013. dprilis havi
telj es ítés ig azo llÍs úr a

522 ĺ 20 13. (v. 1 3. ) sz. Vá ro s g azdá"Jko dáls i és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangű, 13 ĺgen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi lrodával kötött megbizási szerzódés teljesítés
igazolásátz}I3. ápľilis 1-jétől 20|3. április 30-ig terjedó idősza|ła.

2. felkétí a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áirására.

Felelő s : polgĺírmesteľ
Határidő: 2013. mźi1us 24.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a Juhaľos Ügyvédi lľoda ľészére
a telj esítés igazo|ás a|áír ása m e gtiiľtént.

A Budapest WII. keriłlet, Baross a. ...... ..... saÍm alatti lakdsr-afenndl!ó'
díjhdtialékos volt bérlő ľészletftzetési kéľelmének engedélyezése zÁnr Üĺns

52 4 120Í3. (v.2 1.) sz. Vá ľos g azdá.Jiko dási és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú, 13 ĺgen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy hataľoz, hogy hozzźtiárul J. I. volt bérlő
tészére, aBudapestVIII. keľület, Baross u. .... szźlmalatti lakásrafennálló, 478.910,-

Ft tőke + 97.538,- Ft kamatok + 29.572,- Ft járulékok, mindösszesen: 606.020'- Ft ĺisszegű
hźúra|ék 48 havi részletekben történő megfizetéséhez. Amennyiben nevezett arészletťlzetési
megállapodásban vá|Ialtťĺzetési ktjtelezettségének bármely hónap 15. napjáíg nem' vagy nem
maradéktalanul tesz eleget, úgy a rész|etťlzetési megállapodás azonnali felmondása utźln' a

hátralék behajtása amárjogerős fizetési meghagyás alapjźn, végrehajtási eljríľás soľán keľĺil
érvényesítésre. Felkéri a Kisfalu Kft-t a sztikséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. május 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: A bérlő éľtesítése a Bizottság diintésérő| 20Í3.
május 27-én megtöľtént, majd ezt követően a részletÍizetési megállapodás megkiitéséľe
2013.június ĺ.8. napján keľĺilt sor.

A Badapest WII. keriilet, Ttimő u. ...... szdm algtti lakdsrafenndlllí,
díjhlźtľalékos néhai bérlő örökiise részle,tJizetési kérelmének engedélyezése

ZART ULES



525 l 20 13. (v.2 1.) sz. Város g azďá|ko dźlsi és Pénzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy hatáľoz, hogy hozzájáĺul S. J. L. <jrökös
részére, a Budapest VIII. kertilet, Ttjmő u. ... szám a|atti lakásra fennálló,
II5.894,- Ft tőke + lI.995,- Ft késedelmi kamatok, mindösszesen: 127.889,- Ft összegű
követelés 1B lravi ľészletekben tĺjrténő rrregfizetésélrez. Arrrerĺryiben rrevezett a ľészletfizetési
megállapodásban vállalt ťĺzetési kötelezettségének báľmely hónap 15. napjáig nem' vagy nem
maľadéktalanul tesz eleget, t,gy a tészletťlzetési megállapodás azonnali felmondása utĺán, a
teljes hátralék fizetési meghagyásos eljárás útjan kerül érvényesítésre. Felkéri a Kisfalu Kft-t
a sziikséges intézkedések megtételéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. május 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az tiľöktis éľtesítése a Blzottság diintéséről 20|3.
május 27.én megttirtént' majd ezt kiivetően a részletfizetési megállapodás megkłitéséľe
20t3. jrĺnius 12. napján kerĺilt soľ.

J av as I at r ĺt ép ít é s s e I ö s s zefiig g ő j o g i ké r d é s me g o I d lÍ s úr a ZART ULES

526 12013. N .21.) sz. Váľosg azdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ág batározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

1. A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hozztlaru| ůthoz,hogy 2|94
Tura . . .... sztnn a|atti ingatlanon fennálló, a Budapest Főváľos Józsefuĺĺrosi
onkormányzatPoLgźrmesteri Hivata|a javára bejegyzett je|záIogog mind a korábbi
tulajdonosok 2l4-ęd tulajdoni illetőségét, mind pedig a ráépítők ľáépítéssel
me gszer zett 2 l 4 nlaj ďoni ill ető s é gét terhe lj e.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a szfüséges hozzźljźtruIő nyí|atkozatot a Budapest Főváľos
Jőzsefvátosi onkormanyzat Jőzsefvaľos Polgármesteľi Hivatala nevében adja ki.

Felelős: jegyzo
Hatĺíľiđő: 1. pont esetében azonna|

2. pont esetében május 31.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A Ftildhivataltĺól megkapták az átjegyzésrő|
szĺóIó határozatot.

Az Egyenlő Bdnósmód Hatósdg hatdrozata ellen benyújtott végrehajtósi kifoglÍs
tudomdsulvétele

5 41 l 20 13. (v.2 1.) sz. Váro s g azdá'Jko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

30



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság azBgyenlő Bánásmód Hatóság EBH/I59l4lf0I3
számű végľehajtási kifogást elutasító végzését tudomásul veszi és úgy dönt, hogy a végzéssel
szemben bíró sági felülvizsgálatot nem kezdemény ez.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: azonnal

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: További intézkedést nem igényel.

Tulajdonosi houdjdrulús a Budapest VIII. Bacsó Béla út IL 1 kV-os
kdb e Ir e ko nstľ u kc iój dn a k ki) zte r iileti m un kdih o z

5 42 l 20 13. (v .21.) sz. V á ľo s g azdálko dás i és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Seres Tibor źital tewezett, a
Budapest VIII. keľület Bacsó Béla út 11. l kV-os kábelľekonstrukcióhoz a kĺjĺeľületi munkak
megvalósítástůloz szifüséges tulajdonosi hozzáĄfuulását megadja a következő feltételekkel:

IJ gyiratszám: I 6 -657 120|3 .

Kérelmęző: Impulzív Kft., Seľes Tibor tervezo
Helyszínek: Budapest VIII. kertilet Bacsó Béla u. 1-11. szám alatti éptiletek előtt ta|á|hatő

kozÍú jźnđaszakaszok (hĺsz. : 3 484212) burkolatbontással éľĺntettek,
Budapest VIII. kerület Népszínhźn u, 7. _ 9. száĺn alatti épület e|őtt talá,Ihatő
közút járđaszakasza a József köruti tulajdoni hatźlrig (hĺsz.: 3477512)
burkolatbontással éľintett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájźlĺu|ás, a Budapest VIII. Bacsó Béla út 11. 1 kV-os
kábelľekonstrukciój ának közterületi munkáihoz

Helyľeállítási kĺitelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi kozit jźttdaszakasziínak teljes szélességben töľténő
helyreállítása,
- kotelezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyteáI|ításźra,
- abenlhélzó és kivitelezőkozosen 5 év gnancítt vállal a helyľeállított burkolatéľt.

Egyéb kcitelezettség:
- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól látható an tájékoztatjtk az tthaszná|őkat a burkolatbontás vfuhatő idotartaÍnáÍő|,
- a kĺjzművek vonatkozásában az egyeztetés szerinti eseti szakfeliigyeletet biztosítják.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. május 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútk eze|ői hozzájáru|ás okĺľatok kiadmány ozásra keľĺĺltek.
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Tulajdonosi houlÍjúrulús a Budapest VIII. Magdolna u. (Kardcsony Sdndoľ u _
D o b o zi u. ) vízv ezet é k fe l új ít lÍs kö zter iłI eti m un kdih o z

5 43 120|3. (v.2 1.) sz. Yá ľos g azdá,Jko dźls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Grőb János áIta| tervezett, a
Budapest VIII. Magdolna u. (Kaľácsony Sándor u. - Dobozi u.) vízvęzeték felújítás
kĺjaerületi munkáinak megvalósíttsáůloz szfüséges tulajdonosi hozzźljźlľulását megadja a
következő feltételekkel :

IJ gyiratszźlm: I 6-67 7 l20I3 .
Kérelmező: Pest-Terv Kft., tervező Grőb János
Helyszínek: BudapestVIII. keľĺ.iletMagdolna u.32-46. előtttalálható (hľsz.:35396)tltpá|ya

és j źtt đaszakasza, b ontás s al érintett.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájanllás a Budapest VIII. Magdolna u. (Kaľácsony Sándor u.

- Dobozi u.) vízvezeték felújítás közteľĹileti munkáihoz

Helyreállítási kĺjtelezettség :
- a burkolatbontással éľintett helyi közút sávos, jőĺđaszakaszának teljes szélességben történő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól látható arltájékoztatjźk az úthasználókat a burkolatbontás váĺhatő iđőtartaÍnáÍő|,
- kötelęzi akivitę|ęzót a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreźi|ításá,ĺa,
- abenlházó és kivitelezókozosen 5 év saranciátvá||al a helyľeállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a kivite|ező, a közműtulajdonosok eseti előírásai alapjan helyszíni szakfeltigyeletęt

kér.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20|3. május 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztá./ly tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kłizrĺtk eze|ői hoz.zájárulás okiratok kiadmány ozásra keľültek.

Közter iilet-haszndlati kéľelmek elbírdlds a

5 45 ĺ20 13. (v.2 1.) sz. Váro s gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts áry határ ozata
(l1 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteriilet-haszná|ati
hozzájm:|ást ad _ díjmentességgel - az alábbi Ĺigyben:

Kcjzterület-haszná|ő'kérelmező: FK-RASZTERÉpítő Zrt.
(3 532 Miskolc, Felsőszinva u. 7 3.)

Kcjzteriilet-haszná|at ideje: 2013.június I. -2013. novembeľ 30.
Ktjzteriilet-hasznźiat céIja: építési munkaterĹilet (konténer telepítés-haszná|at)
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Közterület-hasznáIat helye: Teleki tér
Közterület-hasznáIatnagysága: 350 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. május 21.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásra keľůilt.

5 46 ĺ20t3. (v.2 1.) sz. Váľos gazd álkodási és Pénziĺ gyi B izotts ág batár ozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-hasznáLati
hozzájáru|élst ad _ díjmentességgel - aza|ábbi ügyben:

Közterület-hasznáIő,kérelmező: FK-RASZTERÉpítő Zľt.
(3532 Miskolc, Felsőszinva u. 7 3.)

Kozteľii1et-haszná|atideje: 20l3.május 2I. -zll4,januar 15.
Kĺjzterület-hasznźtlatcé|ja: építési munkatertilet (piac)
KözteľĹilet-hasznźiathelye: Teleki téľ
Közterület-hasznźiatnagysága: 720m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. mźĄus 21.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásra keriilt.

5 47 | 2013. F .21.) sz. Váro s g azdá.Jko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájźlru|źlst ad _ díjmentességgel - az alábbi tigyben:

Kĺjzteľület-haszná|ő,kére|mező: Magyaľoľszágĺ EvangéIikus Egybán
(1 085 Budapest, Űll1i ĺĺ z+'1

Közterület-hasznéiatiđeje: 2013.június 15. -2013.szeptember 30.

Közterület-haszná|at céIja: homlokzat felújítás
Kĺjzteriilet-haszná"|atnagysága: 45 m"
KözteľĹilet-haszĺá|athelye: Szentkirályi u. 51. 1ullői itt24.)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásra keľült.
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5 48 ĺ2013. (v.2 1.) sz. Váro s g azdá'Jko dáts i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 3 tartőzkođás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszntiati
hozzájáruIást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteľtilet-haszná|ő.kérelmező: Társasház Kisfaludv u. 28.
(1082 Budapest, KisÍäludy u. 28.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2013. május 27. -20|3. augusztus 2.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterüIet (arryaýarolás, állványozás)
Közterület-haszntiatnagysága: 86 + I23 m"
Kdzteľület-hasznáIathelve: Kisfaludv u. 28.

Fęlelős: polgĺírmester
Határidő: 2013. május 21.

A Vagyongazdálkodásĺ és |Jzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásľa került.

5 49 l 2013. (v.2 1.) sz. Vá ro s g azdáiko dási és Pénzůĺ gyi Bizotts ág hatá,r ozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterĹilet-haszntiati
hozztĄtruIást ad _ díjmentességgel - azalábbí ügyben:

Közteľtilet-haszná|ő. kérelmezo: Rendőrmrĺzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: 2013,jinius22.
Közterület-hasznáIatcélja: kulturálisrcndezvény(,,MúzeumokEjszakájď')
Kdzterület-hasznźiat helye: Mosonyi u. (Lóvásar u. - Festetics u. között)
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 1500m,

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. május 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásľa keľůilt.

550/20t3. (v.21.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(1.1 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Yőłosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznźiati
hozzájarulást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

KözteľĹilet-hasznéiő.kéľelmező: Kisfalu Kft.
(1084 Budapest, Or u. 8.)

Közterület-hasznáLat ideje: 2013. május 2I. -2013. augusztus 31.
Kĺjzteriilet-hasznáIat céIja: építési munkatertilet (homlokzatfe|ajítás)
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Köaeriilet-haszná|at helye: Mátyás tér 5. (Koszorís'u. sarok)
Köztertilet-haszntiatnagysága: 31m"

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2013. május 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatäsa alapján: Az engedély
kiadásra került.

551. l 20 13. (v. 2 1.) sz. Váľo s gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(1l ĺgen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pérzngyí Bizottság úgy dönt' hogy köZterĹilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - azalábbi ügyben:

KöZteľĹilet-hasznźiő. kérelmezo: Kisfalu Kft.
(l084 Budapest, Őr u. 8.)

Köztertilet-haszná|atideje: 2013. május 2I. -2013. augusztus 31.
KöZteľĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (tető, homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|aÍ. helye: Mátyás tét 16.

Közteľii1et-haszná|atnagysága: 28m"

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: f0I3. május 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: Az engedély
kiadásra keľült.

5 52 l 20 13. (v. 2 1. ) sz. Yá ro s g azdá|ko dás ĺ és P énzĺi gyi B izo tts ág batár ozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy d<jnt, hogy közterület-hasznáIati
hozzajtru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözteľĹilet-hasznáIő"kérelmező: Metľodom Kĺvitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

K<izteriilet-hasznáLat ideje: 2013. május 22, -2013.junius 25.
Közteriilet-hasznźiat céIja: építési munkateľiilet (állvrĺnyozás)
Közterület-hasznźůathelye: Máty.ĺstér 10-11.
Közterü1et-haszná|atnagysága: 97m.

Felelős: polgármester
Hatźlriďo: 2013. május 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táfiékoztatása alapján: Az ligyfé|
beťwette a ktizterület-haszná|ati díjat,, az engedély kiadásľa került.
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Tulajdonosi houlÍjórulds a Budapest VIII. Teleki LlÍszllí tér (Népszínhdz u. _
Fiumei út) vízvezeté k fel új ítlÍs közteľ iileti m un kdih oz

553 ĺ2013. (v.2 1.) sz. Város gazdálko d ás i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozatz
(egyhangú' 14 igen szavazattz|)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Grőb Janos áItaI tervezett, a
Budapest VIII. Teleki LászIő tér (Népszínhäz u. _ Fiumei űť) vizvezeték felújítás közteriileti
munkáinak megvalósításźthoz szĹikséges tulajdonosi hozzźtjáruIźtsát megadja a következő
feltételekkel:

IJ gyiratszźĺrl: | 6 -67 6 l20I3 .
Kérelmezo: Pest-Terv Kft., tęwező Grőb János
Helyszínek: Budapest VIII. keľĹilet Teleki LászIő tér |5-25., valamint a Fiumei ifi 25. sz.

épület /Teleki téľi o|da|l (hĺsz.: 3512313) előtt talźlhatő tltpá|ya és
j źr daszakasza, b ontáss al é rintett,
Budapest VIII. kerület Kun 12. szźm előtt az iftpáIya és jáľdaszakasz (hrsz.:
3 47 43 l I) bontással érintett.

Tátgy: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. Teleki Ltsz|ő téľ (Népszínházu. _
Fiumei ut) vízvezeték felújítás közteľĹileti munkáihoz

Helyreállítási kĺjtelezettség :
- a burkolatbontással érintett helyi közut sávos, játďaszakaszának teljes szélességben történő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľiilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jől'Iáthatőantájékoztatjákaz úthasználókat a burkolatbontás vźxhatő iđőtartamáĺő|,
- kötelęzi a|<lvite|ezót a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreá||ítástlra,
- aberuhźnó és kivitelező kĺjzĺisen 5 év saraÍIciźLt vállal a helvreállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a kivite|ező, a ktizműfulajdonosok eseti előírásai alapjan helyszíni szakfelügyęletet

kéľ.

Felęlős: polgármesteľ
Hatáĺidó: 2013. május 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztá.Jy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kiizútke ze|ői hoz'zájáľulás okiľatok kiadmány ozásra keriiltek.

Az oľszlÍgos Nyugdíjfolyósí,ttÍsi FőigazgatóslÍg kérelme kizdrólagos vdrakozóhelyek
kijelölésére

55 4 l 2013. (v.2 1.) sz. Vá ros g azdá|ko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az oľszágos Nyugdíjfolyósítási
Főigazgatőság tészére 2 db |<lzárőlagos vaľakozőhely kijelöIésével egyetért a Budapest VIII.
keľĹilet Alföldi u.20. szttm e|őtt.
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Felelős: polgármester
Hattriđo: 2013. május 2 1 .

A VagyongazdáIkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
újabb kérelmet nyrĺjtott be, mely szeľint szeretné, hogy ingyen álljanak ľendelkezéséľe a
paľkolók. Tekintettel arra, hogy a Fiumei úton a Fővárosi Onkormányzathoz _
ugyanebben a tárgyban - benyr'ijtott kérelmét ez idáig még nem bíľálták el' eddig még
nem keľült előterjesztésľe a VPB eIé. Mihelyt a Fővátosi onkoľmányzat meghozza
döntését, annak ismeľetében a VPB elé terjesztik.

F. E. magdnszemély t,ij bérleti jogviszony létesítésére irónyuló kéľelme a Budapest
WI., Kisfuvaros u. 9/c. szdm alatti önkormdnyzati tulajdoníl helyiség

vonatkoztÍsúban

555/2013. (v.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts á,g határozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy

1 . hozzájárul a Budapest VIII., 35091l3/N2 he|ytajzi számon nyilvĺíntartott, természętbęn a
Budapest VIII.' Kisfuvaros u. 9lc. szám a|atti, 14 m2 alapterĹilettĺ, ĺinkoľmányzati
tulajdonú, utcai, füldszinti nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony létesítéséhęz
határozotíidőre, 2018. decembeľ 31. napjáig F. E. magánszeméllye|raktáĺozźs cé|jźra,
22.009,,- Ft/hó + Áfa bérleti díj + küliin szo|gáitztálsi díjak <isszegen.

2. a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat.tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltétęleirőI szőLő I7l2005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzati rendelet 15. $ (4) bekezdése a|apján
kozjegyző előtt egyoldalú kcitelezettségvá||aló nyilatkozat aláítását, valanínt a 13. $ (2)
pontja aIapján a mźr megťtzetetĹóvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegre
való felt<lltését vállalj a a bérIó.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határĺđő : 2013. május 27 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 22.én a bérleti szerződés megktitésre
került. További ügyintézést nem igényel.

GIL BAU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keriilet, Auróra u. 6. szóm alotti
iir e s ö n ko rm dny zati t uI aj do n ú h e Iy is ég v o n at ko zlÍs úb a n

556120|3. (v.21.) sz. Városgazd'á,|kodá,si és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú, t 4 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:
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1.)

2.)

hozzóiárul a Budapest VIII., 35028l0lN|helyĺzi1zi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII.' Auróľa u. 6. szám alaÍt taláIhatő, 49 m" alapteľiiletű, iires,
önkormányzati tulajdonú, utcai ftjlđszinti nem lakás célú helyiség bérbeadástůloz
határozoÍl időre 2018. december 31-ig, a GIL BAU Kft. részéte, iroda és raktrĺľ céliára,
36.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +kozuzemĹ és kül<jn szolgá|tatási díjak összegen.

a bérleti szeruődés megkotésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó
nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
szfumlBudapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségváIIalási nyilatkozat a|áirásźú, váI|alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: f0I3. mźĄus27 .

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 25.én a béľleti szerződés megkötésľe
került. További ügyintézést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajĺÍnlat jóvdhagydsa (2 db)

557 l 2013. (v. 2 1. ) sz. Vá ros gazdáIkodási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyĺ BÍzottsá,g:úgy d<int, hogy az ingatlarl-nyilvantaĺtásban a
. helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII.' Visi Imľe utca
szám a|atti' 30 m2 alapterĹiletű lakás vételárát az elkészült foľgalmi értékbecslés,

valamint a 1612005. (IV. 20.) <ĺnkormányzati rendelet 19. $ (1) _ komfortos lakás esetére
vonatkozó _ bekezdése a|apján a foľgalmi érték 50 oÁ-á'ů,ary azaz 2.545.000'- Ft összegben
határozza meg. Egybeĺ hozzájźlrul, hogy a lakást a határozatlan időre szóló bérleti
szerződéssel rendelkezo bér|ő, a hatályos rendelętben foglalt, annak megfelelő taľtalmú
ęladási aján|at szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđő: 2013 . május 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megkÍildték az ügyfélnek
20t3. május 24-én. Szeľződésktitésre nem jelentkezett, a határidő eltelt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

55 8/20 1 3. (v.2 1.) sz. Város gazdálko dási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsá,eűgy dönt, hogy az íngatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon nyilvĺíntaľtott' teľmészetben a Budapest VIu.' Népszínház utca

szám a|aIti, 25 m2 alapteľülettĺ lakás véte|áráłt az elkészült foľgalmi
éľtékbecslés, valamint a 1612005. (IV. 20.) tinkormányzati rende|et 19. $ (1) _ komfort nélkiili
lakás esetére vonatkoző - bekezdése alapjĺán a forgalmi érték 25 oÁ-á.}.an' azaz 1.075.000'-
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Ft összegbenhatározza meg. Egyben hozzźtjźtrul' hogy a lakást ahatározatlan időľe szóló
béľleti szeľződésselĺendelkező béľlő' a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő taľtalmú
eladási ajźtnlat szeľinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatója
Hataľiđő: 2013. május 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megküldték az tigyÍélnek
20Í3. május f4-én. Az adásvéte|i szerződés aláírásľa keľült 2013. június 6. napján. Az
ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

S. L. bérbevételi kěrelme a Budapest VIil. keľiilet, Szentkiľlílyi 33-35. suÍm alatti
iir e s ö n k ormdny zat i t uI aj do n ú h e Iy is é g vo n at ko zlÍs úb an

559 120Í3. (v.2 1.) sz. Váľo s g azdá|ko dálsi és Pénzü gyĺ Bĺzotts ág batár ozata
(13 ĺgen' l. nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójáruĺ a Budapest VIII.' 36583l0lV54 he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Szentkirályi 33-35. szám aIattí. 55 m" alapteľületű, iires'
önkormányzati tulajdonú, utcai, nem lakás célú helyiség bérbeadásźůlozhatározotíidőre
2018. decembeľ 31-ig S. L. részére, garázs céIjfua, 64.357,. F.t/hó, + Áfa béľleti +
kozilzemi- és ktilcin szolgá|tatási díjak <isszegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljríĺa szolgźúő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
szźlműBudapest Józsefuĺáľosi onkoľmányzati ľendelet 13. s (2) bekezdése a|apján 3 havi
bruttó béľleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése
a|apjźn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat aláirásźú vá||a|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. május 27 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtörtént, ám a ľendeletben
e|őírt szerződésktitési határidőn belül a szerződést nem kiitiitte meg.

Józsefvdrosi Köziisségi Hdzak NonproJit KÍĹ MNP III. program megvalósítlÍsdra
k ti t ö tt F e l a d at- e l l út tÍs i s ze r ződé s m ó do s ít ú s a

560 l 2013. (v.2 1.) sz. Vá ro s g azd'áůko dátsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

1. elfogadja a lőzsefvárosi onkormźnyzat és a Józsefilárosi Közösségi HĺŁak NonpľoÍit
Kft. között kötött, a Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Progľam III. (azonosító
szám: KMOP-5.I.I|B-I2-k-2012-000I) a Kesztyígyár Közösségi HźĽz (1084

39



Budapest, Mátyás tér 15.) szetvezésébenzajLő programok fe|ađatainak ellátása tárgyu,
hatátozott időtaľtamú feladat-ellátási szerződés, közös megegyezéssel töténő 2.
szźlmu módosítását az előterj esztés mellékIetét képező taľtalmi elemekkel.

2. ahatźltozat 1. pontja alapjźln felkéri a polgármestert a szeruodésmódosítás altĺírásźlta.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetén 2013.mźĄus2I.

2. pont esetén 2013. május 23.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: A szerződésmódosítás 2013. május 31.
én aláíľásľa keriilt.

Javaslat TesaÍrsz Kdroly megbízltsi szerződésének 2013. dprilis havi teljesítés
igazoIĺÍsúra

5 6 | l 20 13. (v .21.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dáls i és P énzii gyi B izo tts ág hatńr ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aTęszźľsz Karollyal kötött megbízási szerzodés teljesítés igazo|ásźtt.
20|3. április l-jétől 2013. ápľilis 30-ig terjedó időszakła.

2. fe|kéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. május 31.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Teszáľsz Káľoly részére a
telj esítésigazolás a|áírása megtöľtént.

Javaslat Pomózi Ddniel megbízlÍsi szerződésének 2013. úprilis havi teljesítés
igazollźsdra

562 l 2013. (v.2 1.) sz. Váľos gazdá|ko dási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangúo 14 igen szavazattzl)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Pomázi Dániellel kötött megbízási szerzőđés teljesítés igazolásź.ĺ
2013. április 1-jétől 2013. április 30-ig terjedő ídőszaka.

2. fe|kéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. május 3 1 .
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A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részére a
telj esítés ig azo|ás a|áír ása m egtii rtént.

Javaslat R. E., Budapest WIL, Kiss Jóaef IL ...... ...... szdm alatti
Iakdsingatlan vételárhútľalékdnak részletJizetési elmaradósa miatt, kedvezmény

megvondsdra zÁnr Üĺns

56 4 l20 |3. N .27 .) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy megvonja a R. E. áIta|
megvásaľolt, Budapest VIII.' Kiss József u. . . .... száĺrl a|atti . hľsz-ú
ingatlan vonatkozásában ańsz\etťtzetésre adott kedvezméný és felszólítja Vevőt a fennálló
véte|ttrhátralék egy ĺisszegben tĺjrténő megfizetésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataĺidő: 2013.junius 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatról szóló értesítést megküldték az
ügyfélnek 2013. május 31.én. Azůgy további intézkedést nem igényel.

A JliaeÍvúrosi Gyermekek Üdtittetéséért Közhasznú Nonpľofrt ltÍt. 2012. évi
Egyszeríĺsített éves beszdmolőjónak és közhasznú tevékenységérőI suiló jelentés

jtivdhagydsa

565 l 2013. N .27 .) sz. Vá ros gazdálkodási és P énzügyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság, mint a Jőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért
Kozhaszn,űNonprofit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1.) a Józsefuiíľosi Gyermekek Üdtittetéséét Kĺizhasznú Nonproťrt Kft. 20112. évi
Egyszenĺsített éves beszámolóját 44 630 ęFt mérlegszerinti eszkoz és foľrás
e gy ező sé ggel elfo g adj a.

2) a Józsefi'aľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhaszĺtĺ Nonpľoťĺt Kft. 2012. évi
Egyszenisített éves beszámolójához kapcsolódó Független Könywizsgálói Jelentést _
az onkormĺínyzat megbízásábő| Kolbe Kĺĺnywizsgáló Kft., Kolbe Ttinde
ktinywizs g á|ő áItaI készítętĺ - elfogadj a.

3.) a Józsefüárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséét Közhasznú Nonproťrt Kft. 2012. évi
Egyszeľűsített beszĺímolőjźůloz kapcsolódó 20|2. évi Közhasznú tevékenységről szóló
beszámolót elfogadja.

4.) a Jőzsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kcĺzhasznú Nonprofit Kft. 20|2. évre kapott
78 600 eFt-ról sző|ő, teljesítmény alapon töľtént elszámolást 157 eFt maľadvány
visszautalásával tudomásul veszi és elfogadj a.
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5.) a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kcjzhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi adőzott
eredménye 666 eFt a Kft-nél marad, amelyet akozhasznú alaptevékenységre fordíthat
2013. évben.

Felelős: Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznű Nonprof,lt Kft. igyvezető
igazgatőja
Hataľidő: I.;2.;3. pont esetében: 2013. május27.

4. pont esetében: f0I3.június 15.

5. pont esetében 2013. december 31.

A Jĺózsefuárosi Gyermeket Üoĺĺltetésééľt Ktizhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján: Ahatározat a Józsefuárosi Gyermekek Üdĺittetéséért Ktizhasznú Nonpľofit Kft.
2012. évi Egyszeľűsitett éves beszámolĺójának jőváhagyálsát taľtalmazza. A^határozatban
megieltilt feladatok, amelyek végrehajtásával az [Jgyvezetőt jeltĺlték meg, végľehajtásľa
keľĺĺltek.

Józsefvdľosi Kulturólis és Sport Nonproftt I{Ít. 2012. évi mérlegbeszúmolója

5 6 6 l 20 13. (v .27 .) sz. Vá ľo s g azdá|ko dás i é s P énzü gyi B iz o tts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság źúrvházott hatásköľében eljaĺva úgy dönt, mint a
Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Nonprofit K-ft. egyszemélyes tulajdonosa, hogy

1. Elfogadja a Jőzsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves
beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkozök és források egyező főosszege 57.868 e Ft,
a mérleg szeľinti eredmény -15.993 e Ft, melybóI atargyévi közhasznú eredmény -3.207
e Ft, a tárgyévi vállalkozási eređmény -12.786 eFt.

2. Elfogadja a lőzsęfvárosi Kulturális és Sport NonproÍit Kft.2012. évi egyszerűsítętt évęs
beszĺĺmoló eredménykimutatását, valamint közhasznúsági mellékletet és

eredménylevezetést tarta|maző kiegészítő mellékletét a Kasnyik és Társa Számviteli
SzolgáItatő Kft. által jóváhagyott független könywizsgálói jelentés alapján.

3. Elfogadja tovéhbá a Jőzsęfvátosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft,2OI2. évi tĺímogatás
f elhasznáLásátéspénzmarudványelszĺĺmolását.

Felęlős: Józsefuĺĺľosi Kulturális és Spoľt Nonpľofit Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáĺidő : 2013 . május 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési
intézkedést nem igényel.

Ügyosztály tájékoztatása a|apján: További

Nemzeti M unkaügy i Hiv atal kérelme kizdró lago s vdrako zó h ely e k kij eIöIés ére

567 ĺ2013. N .27 .) sz. Város g azdá.Jko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 Ígen szavazatta|)
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A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Munkaĺigyi Hivatal részére cisszesen 6 đb kizańlagos várakozóhely
kijelcilésével egyetért, melyből 5 db paĺkoló helyét a Budapest VIII. keľĹilet.Kźivźria
u. 2., I db paľkoló helyét pedig aKá|vźlria tér ]. szźrn alatti épiilet homlokzata előtt
jelöl ki.

2. javasolj a a Kźt|váĺia t& 7. szźtm alatti épület homlokzata előtt 1 db mozgássérültek
részére fęnntaľtott parkolóhely kij elölését.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: azonrĺal

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály táĄékoztatása alapján: A tábla
kihelyezésérőla BKK.Kiizrĺt gondoskodit a határozatot megkÍildésre keľült ľészükre.

Tulajdonosi houdjdrulú; a Budapest VIru. keriilet Teleki LlÍszló tér 4. sL szemben
(volt piac terťłletén) NA 20-as vízbekötés elvúglÍs közteľiileti munkdihoz

5 68 l 20 Í3. N .27 .) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i é s P énzü gyĺ B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

AYtĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Főváľosi Vízművek Zrt. (a
tervezó Weiner Viktor) tervdokumentációja a|apjáĺ a Budapest VIII. Teleki Lász|ő tét 4.

ingatlannal szemben NA2O-as vízbekotés eIvágásőůloz, megszĹintetéséhez szfüséges
fu l aj dono s i ho zzáj áruIás át me gađj a a kĺj vetkező feltétel ekkel :

|J gyiratszźm: I 6-85 5 l20t 3 .

K&e|mező: Fővarosi Vízművek Zľt. Weiner Viktor tewezó
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Teleki Lász|ő t& 4. sz. szemben koaűt iłtpáIya

burkolatbontással érintett

Targy: Tulajdonosi hozzájaru|ás, a Budapest VIII. Teleki Lász|ő tér 4. sz. szemben
(volt piac területén) NA20-as vízbekötés elvágás köztertileti munkáihoz

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi kĺizút tĺtpáIya szakasz pontszeľű helyreá|Iítása a 3412008.

(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 23. $ (15) a) és b) pontja szerint,
- abenÍlázó és kivitelezókozosen 5 év garancíát vállal a helyreállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a burkolatbontás helyszínét elkeľtilő útvonalat jő||áthatőan je|zik'
- jól láthatóantttjékońatják aztÍhasznźiőkat a burkolatbontás vźrhatő ídótartarĺáĺő|,
- az ilzemből kivont v ezeték a ta|ajbaĺ nem maradhat,
- a Kivitelezó, az érintett közműtulajdonosoktól (tizemeltetoktől) azok eseti előírásai alapján
helyszíni szakfelügyeletet kér.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺrido: 2013. május 27 .
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tá,jékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizrlitk eze|ői hozzáj áru|rá s o kirat o k kia d m á ny ozásr a ke ľü ltek.

Tulajdonosi hozzlÍjórulds, a Budapest VIII. keriilet Kisfaludy u. 18-20. utóIagos

ft l dg dz l e d g aaí e I o s zt óv e zet é k ki ép ít é s é n e k kö zt e r ii l et i m un kúi h o z

5 69 l 20 |3. (v .27 .) sz. Vá ľo s g azđá|ko dás i és P énzůi gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtlnt, hogy a Helyszín Kft. (tervező Pintéľ
Sándor) tervdokumentźĺciőja alapjan a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 18-20. szárl
alatti ingatlan (hľsz.: 35613) utólagos ťo|đgazleágaző elosztóvęzeték kiépítéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájźľrulását megadj a a kĺjvetkező feltételekkel:

IJ gyiratszám: I 6-3 85 l20I3 .

Kérelmező: Helyszín Kft., tewezó Pintéľ Sándor
Helyszínek: Budapest VIil. keľtilet Kisfaludy utca 18-20. szám előtti közút játdaszakasza

(hĺsz. : 3 5 623) burkolatbontással érintett

Tźlĺgy: Tulajdonosi hozzź$źrulás, a Budapest VIII. Kisfaludy utca 18-20. szźlm alaÍti
ingatlan utólagos ťo|đgaz leágaző elosztóvezeték kiépítésénęk kcjzteľtileti
munkáihoz

Helyreállítási kĺltelezettség :
- a buľkolatbontással érintett Kisfaludy u. 18-20. szám előtti helyi k1ztlt teljes

jźtrđaszakaszának és útszegélyének teljes szélességében történő he|yretilítása, az tńpźiya
szélének he|yteźlllítása a rák<jtés befejeződését ktivető 15 napttlĺi napon belül.

Egyéb kötelezettség:
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő ritvonalat jőIIáthatőan je|zlk,
- jő|Iáthatoarĺtájékoztatjźl< az ťrthasználókat a burkolatbontás váĺhatő iđőtartarnárő|,
- a Kivitelező, az érintett kĺizmúfulajdonosoktól (tizemeltetőktől) azok eseti előíľásai alapján
helyszíni szakfeltigyęletet kér.

Felelős : polgrármester
Hatĺĺridő: 2013. mźĄus 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizrĺtkeze|ői hozzájárulás okiratok kĺadmány ozásra keľültek.

Tulajdonosi hoadjdruldq a Budapest WII. Koszorĺł utca (Baross utca _ Magdolna
utca) DN160 PE kisnyomdsú gdzelosztó vezeték építěsének közteriileti munkdihoz

57 0 l 2013. (v .27 .) sz. Vá ľos g azdá|ko dáls i és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺ]nt, hogy a Renovo Kft. (a tervezo Kerekes
Arpádné) tervdokumeĺtáciőja alapján a Budapest VIII. kertilet Koszoľri utcában - a Magdolna
utca és Baross utca közotti szakaszon (hľsz.: 35517) DN160 PE kisnyomású gázvezeték
építéséhez szükséges tulajdonosi hozzája,ĺulását megadja a kĺjvetkező feltételekkel:

IJ gyir atszám: I 6 -7 25 l20 13 .

Kérelmező: Renovo Kft., Kerekes Áľpádné tervezó
Helyszínek: Budapest VIII. kertilet Koszorú utca (Baross utca _ Magdolna utca) közút

uÍpálrya és jardaszakasza (hľsz.: 35517) a Baľoss utcai tulajdoni határig
burkolatbontással éľĺntett

Tárgy: Tulajdonosi hozzájérulás, a Budapest VIII. Koszorú utca (Baross utca _
Magdolna utca) DN160 PE kisnyomású gáze|osztő vezeték építésének
köZterületi munkáihoz

Helyreállítási k<itelezettség :
- a burkolatbontással érintett helyi kÓzút űtpá|ya szakaszźlnak sávos szélességben, a járda
teljes szélességében tĺjľténő helyreállítása, a 34lf008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 23. $
(15) a) és b) pontja szerint,

- abervhtnó és kivitelezőkozosęn 5 év saranciátváI|a| a helvľeállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zlk,
- jól láthatóantájékońatjźl<azÍfthaszná|őkat a burkolatbontás vźlrhatő iđőtartamfuő|,
- az izemből kivont v ezęték a ta|ajban nem maľadhat,
- a Kivitelezó, az érintett közműtulajdonosoktól (tizemeltetőktől) azok eseti előírásai alapjan
helyszíni szakfelügyeletet kér.

Felelős: polgármester
Határiďő 2013 . mti1us 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútkeze|ői hozzájáľulás okiľatok kiadmány ozásra kerültek.

Tulajdonosi hoadjdrulds, a Budapest VIII. Mórkus Emília utca KijzvillÍgí,tlźsi
hlÍlózat betdpllÍIlÍslÍhoz sziikséges 0,4 kV-os kdbelhdlózat létestéséhez sziikséges

közter iileti munkdkhoz

57 1 12013. N .27 .) sz. Város g azd,áikodásĺ és Pénzůigyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźą úgy dönt, hogy a Vágenhoffer Balázs áItaI

tewezett, a Budapest VIII. Márkus Emília utca Kozvilágítási háIőzat betáplá|ásźhoz
szükséges 0,4 kV-os kábeIháIőzat létesítéséhez szĹikséges köZtertileti munkak
megvalósítéstůloz szükséges tulajdonosi hozzájźlruIását megadja a kĺjvetkező feltételekkel:

IJ gyitatszám: I 6-65 4 l 20 13 .

Kére|mező: GTF Kft, tervező Vágenhoffer Balźzs
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Helyszínek: Budapest VIII. keľĹilet Márkus Emília u. 2-4. szźlmmaI szemben található
(hĺsz. : 3 6433) jtrdaszakasza' bontással érintett.

Targy: Tulajdonosi hozzájźrulás a Budapest VIII. Márkus Emília utca Közvilágítási
háIőzat betáplálásához sziikséges 0,4 kV-os kźlbelháIőzat létesítéséhez
sztikséges köĺerületi munkákhoz

Helyreállítási k<itelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közut járdaszakaszźnak teljes szélességben történő
helyľeálIítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- jól láthatóantájékoztatjákaz úthasználókat a burkolatbontás vaľható idotartarĺárőI,
- kötelezi akivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben töľténő helyteáIlításfua,
- aberuhźnó és kivitelezokozosen 5 év garaĺcíźt.váIIa| a helyľeállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a kivite|ező, a kĺizműtulajdonosok eseti előírásai alapjan helyszíni szakfelügyeletet

kéľ.

Felelős: polgármester
Hattrídő :20 13 . május 27'

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútkeze|ői hozzájárulás okiľatok kiadmány ozásra keľiiltek.

Jóaefvóľosi Egésaégközpont KÍt. 20I2. évi beszámolója

572|2013. N.27.)sz. Városg azdá|kodási és Pénzůigyi Bizotts ághatározata
(egyhangú' l.3 igen szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źfuuházott tulajdonosi hatásköľében eljiĺrva' mint
a Józsefvźlľosi Egészségközpont Kft. kisebbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy a Józsefuarosi
Egészségk<izpont Kft. taggýlésén a Józsefuaros onkormĺányzat képviselője fogadja el:

1. A Tarsaság a beszámolóját kĺinywizsgá|at nélkülkészítse el.

2. A Társaság 2012. évi beszámolőját 19.590 e Ft mérlegfőösszeggel, éves mérleg
szerinti eredményét -161 e Ft összegú veszteséggel.

3. Józsefuarosi Egészségközpont Kft. 2012. évi vesztesége cstikkentí a 20T3 évi.
eredménýaľtalékot.

4. Felkéri a polgríľmestert a 2012. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatos, taggyĺĺlés
meglartásanélkülhozottíľásbelihatározatervezeta|áirására.

Felelős : polgĺĺrmester
Határĺďő: Kft. írásbelí szavazással torténő taggýlése legkésőbb 20|3. május 3 1 .
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A taggyűlés
taggyűlésen kíviil hozotthatározathozata||al dönttitt a2012. évi mérlegbeszámolóľríl.

Mikszdth 4 KÍt. 2012. évi méľlegbeszdmolója

57 3 l 20Í3. (v .f7 .) sz. Váro s g azdá.Jko d'ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangű' 1.3 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źńruhźľott hatásk<irében eljárva, mint a Mikszáth
4. Kft. többségi tulajdonosa úgy dĺint, hogy

1. elfogadja aZ előterjesĺés 1. mellékletét képező, a Mikszáth 4. Kft. 2012. éví
egyszenĺsített éves beszámoló méľlegét, mely szerint az eszkĺjzĺik és forľások egyező
főösszege 3.238 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 Ft.

2. elfogadja az előteqesnés 2. mellékletét képező, a Mikszáth 4. Kft. 2012. évi
egyszeriĺsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészitó mellékletét, az
E-AUDIT Kĺinywizsgáló, Adó- és Kĺizgazđasági Tanácsadó Kft. által jóvahagyott
független könywizsgálói j elentés alapj án.

3. fe|hata|mazza az onkormanyzat képviseletében e|jarő tulajdonosi képviselőt, hogy a
Mikszáth 4. Kft. taggýlésén az I-2. pontokban meghatározott döntését képviselje és a
szükséges dokumentumokat a|ákja.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. május 3 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A taggyűlés
taggyűlésen kíviil hozott határozathozata||al dtintłitt a2012. évi méľlegbeszámolĺíľól.

Közteriilet-hasznúIati kérelmek elbíróIós a

57 4 ĺ 20 |3. (v .27 .) sz. Vá ro s g azdá|ko d'áts ĺ é s P énzůiry i B izo tts ág hatát ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-hasznáIati
hozzźĄáru|tlst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KcizterĹilet-hasznáIő,kéľelmező: Szuper Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)

Közteľiilet-haszná|at ideje: z)l3.június I. - 2013. szeptember 30.
Közterület-hasznźiatcéIja: vendéglátó tęrasz
Közteľiilet-hasznźiathelye: StáĘly u. |2-I4. Qfuđán)
KclzterĹilęt-hasznáIatnagysága: 9m"
Díjfizetés ütemezése: havi díjÍizetés

Felelős: polgáľmester
HatźriđÍĺ: 2013 . május 27 .
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kiizterület-használati díjat, az engedéIy kiadásra került.

57 5 l 2013. N .f7 .) sz. Vá ro s gazdálkodás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-hasznáIatí
hozzźtjźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźlbbi ügyben:

Közteľület-hasznáIő,kéľelmező: Szuper Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)

KöZterĹilet-hasznáIat iđeje: 2013.június 1'. -2013. szeptembeľ 30.
KöZteľÍilet-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
Köztertilet-hasznáIathelye: Stahlyu.72-14.(parkolóhelyen)
KöZteľĹilet-hasznáIatĺlagysága: 34m"
Díjfizetés iitemezése: havi díjfizetés

Felęlős: polgármester
Hatfuidó: 2013 . mźĄus 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az iigyfél
befizette a ktizteriilet.használatĺ díjat' az engedély kiadásra keľĺĺlt.

57612013. (v.27.) sz. Váľosgazdáł'|kodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köztenilet-haszná|atí
hozztjtrulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-haszná|ő.kére1męzo: MetrodomKivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

KöZterĹilet-haszná|atideje: z}I3.június I. -2013'június25.
Közterület-hasznźiat céIja: építési munkaterĹiIet (á||vtnyozás)
Közteľii1et-hasznźl|athelye: Mátyás tér - Szerdahelyi u. sarok
Kcizterület-haszná|atnagysága: 67m"

Felelős : polgĺírmester
Hattridő:2013. május 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťlzette a ktizteľĺilet-használati díjat, az engedély kiadásra került.

57 7 ĺ2013. (v .27 .) sz. Városg azdáIkodálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)
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A Yźtrosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozztĘźĺuIást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KöZterĹilet-haszná|ő.kére1mező: Cheho Kft.
(1066 Budapest, Zichy Jenő u. 10.)

Köztertilet-hasznáIat ideje: 2013. május 27. - 2013. szeptember 30.
Közterület-hasznáIatcé|ja: venđéglátó terasz
Közteľület-haszĺá|athelye: Harminckettesektere2.(parkolóhelyen)
KöZteľĺilet-haszná|atnagysága: 20 Írŕ

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2013. május 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az iigyfél
b eťuette a kiizteriilet-haszn ál ati díjat, az engedély kiadás ra kerĺilt.

A JózseÍvárosi Közösségi Hdzak NonproJit KÍt. 2012. évi mérlegbeszdmolója

57 8 l 20 13. N .27 .) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źtĺľuházott hatáskĺjrében eIjáĺva, mint a
Józsefuĺíľosi KozosségiHazakNonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az e|oteqesztés 1. mellékletét képezó, a Józsefuarosi Közösségi Hazak
Nonprofit Kft' 2012. évi egyszenĺsített éves beszámoló méľlegét, mely szęrint az
eszkĺizök és foľrások egyezó főösszege 834 |45 e Ft, a mérleg szeľinti eľedmény -I9 |74
e Ft, melybóI a táĺgyévi közhasznú eredmény -23 749 e Ft, a tźrgyévi vállalkozási
eredmény 4 575 eFt.

2. elfogadja az eloteqesnés 2. mellékletét képező, a Józsefuaľosi Kĺizösségi Hźrzak
Nonprofit Kft. f0I2. évi egyszenĺsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint
kiegészito mellékletét, a C.C. Audit Kft. által jóváhagyott független konywizsgálói
jelentés alapjźln.

3. elfogadja az előterjesztés 3. mellékletét képezo, a Józsefuaľosi Kcizösségi Házak
Nonpro fit Kft . közhas znűsági mellékletét.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariďő: 2013. május 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A beszámoló
elfogadásľa került, a diĺntés további intézkedést nem ĺgényelt.

Jav as I at ko n c entr dlt ľ a ko dó h e ly kij e Iö lé s ér e

57912013. (v.27.) sz. YáľosgazďáIkod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, |4 igen szavazatta|)



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem javasolja a Budapest VIII.
ker. Scheiber Sándor u. 5. számú épület előtt lévő koncentľált rakodó 10 méterrel történő
źihelyezését. valamint időbeli kiterjesaését. Egyútta| intézkedést kezdeményez a kihelyezett
kiegészítő kozilti jelzőtthlźk adatainak (kizfuőIag hétköznap 08-12 óľa között) pontosításĺĺra.

Felelős: polgármester
Ilatá.idő: azolĺlal

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározatot
továbbították a BKK-nak, további ĺntézkedést nem igényel.

4 Corvin Sétány KÍt. 2012. évi mérlegbeszómolója

580i20 13. N .27 .) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(11 igen' 0 nemo 3 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źLtruhźLzott hatáskörében eljáľva, mint a Corvin
Sétány Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|óteqesztés 1. mellékletét képező, a Coľvin Sétany Kft. 2012. évi éves
beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkozok és foľľások egyező füĺisszege 333.657 eFt'
a mérleg szerinti eredmény -20.096 eFt.

2. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletétképező, a Coľvin Sétány Kft..2012. évi éves
beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészitő mellékletét, a
PricewaterhouseCoopers Könywizsgáló Kft . á|ta| jőv ahagyott fuggetlen könywizsgálói
jelentés alapjźn.

3. a Corvin Sétány Kft. soron következő taggyűlésének napiľendi pontjai kĺiztltt szerepeljen
a Taľsaság tőkehelyzetének rendezése és a törvényes működés feltételeinek helyreállítása.

4. fe|hata|mazza az onkormányzat képviseletében e|játő tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétány Kft. tagi hatźnozatainak meghozata|a során az I-2. pontokban
meghatźrozott dontését képviselje és a sztikséges dokumentumokat aláíľja.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáĺidő: 2013. május 27 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A tagok
taggyűlésen kívül hozotthatźrozathozatal|a|fogadták ela2012. évi méľlegbeszámolĺit.
A diintést kiivetően a Képviselő-testület diintiitt a tőkehelyzet rendezéséről a 321120|3.
(VIII.29.) számri határ ozztban.

Bdľka Jóaefvúrosi Színhúzi és Kulturdlis NonproJit Kft. 2012. évi
mé rI e g b e s atmo lój ún ak elfo g adús a

58112013. (v.f7.) sz. Városgazd'á|kod'átsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, ĺ.4 igen szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átľuhź.zott hatáskciľében eljarva úgy dönt, mint a
Bárka JózsefuárosiSzínházi és Kulturális Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, hogy:

1. Elfogadja a Bárka Józsefuárosi Szinhazi és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi
egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, mely szeľint az eszkozok és források egyező
fő<isszege I30.262 e Ft, a méľleg szerinti eredmény - 36.530 e Ft.

2. Elfogadja a Bárka Józsefuaľosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 20|2. évi
egyszenĺsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint közhasznúsági
mellékletet és eredménylevezetést tartalmaző kiegészítő mellékletét a Kerek Auditor
Ktinyvelő, Péĺuugyí Tanácsadó Bt. által jóváhagyott független kĺinywizsgálói jelentés

alapján.

3. Elfogadja tovźtbbá a Bárka Józsefuáľosi Színhazi és Kulturális Nonprofit Kft. 2012.
évi támo g atás felhaszn á|ásźŃ és p énzmar advany el szĺímo lás át.

Felelős: Barka Józsefuaro si Szíĺtházi és Kulturális Nonprofit Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. mźĄusf7 .

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy táĘékoztatása alapján: A dtintés
további intézkedést nem igényelt.

Rév| Zľt. 2012. évi beszdmolója és 2013. évi iizleti terve

582 l 20 Í3. N .27 .) sz. Vá ro s g azd'á|ko dáts i é s P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangri, 14 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átrĺlházott tulajdonosi jogkĺiľében, mint a Rév8
Zrt. bbbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. 54 I77 eFt mérleg füösszeggel és 1 194 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja a
Rév8 Zrt. 2012' évibeszámo|őjźtt, oszta|ékkifizetés nem tcjrténik.

2. Elfogadj a Rév8 Zľt. Igazgatőságának határozatát.

3 . Elfo gadj a Rév8 Zrt. Felrigyelő Bizottságának határ ozatát,

4. Elfogadja Rév8 Zrt. f0I3. éviilz|ęti tervét.

5. Fe|hata|mazza a tobbségi tulajdonos Józsefuárosi Önkorményzat képviselőjét, hogy a
Rév8 Zrt. közgytílésén a jelen határozat I-4. pontjában foglaltak elfogadására igennel
szavazzon.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Rév8 Zrt.kozgyulése legkésłlbb2013. május 30.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztá|y tájékoztatása alapján: A 2013. május
30. napján tartott kiizgyűlésen a tagok elfogadták a 2012. évi méľlegbeszámolót és 2013.
évi ůizleti teľvet.

A Ki'sfalu KÍt. 2012. évi egyszeríísített éves beszúmolójúnak és a könywizsgtilói
j e le nt és én e k e lfo g adds a

583/20 1 3. (v .27 .) sz. Város gazdálko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Kisfalu Kft. 2012. évi
egyszerűsített éves beszámolójźń 344.805e Ft összegtĺ mérlegfoĺisszeggel, 2.824e Ft ĺisszegű
mérleg szęrinti eredménnyel elfogadja. Továbbá elfogadja az éves beszámolóról készült
könywizsgálói j elentést.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó ígazgatőja
Határidó: azonrla|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A VPB határozat alapján a Kisfalu Kft
egyszerűsített éves beszámolĺóját ^ Cégbíróság felé beküldtét kőzzététe|i
kiitelezettségůiknek eleget tettek.

Javaslat gépkocsi-beóIlók bérbeaddsdľa (3 db)

584 |20Í3. N .27 .) sz. Váľosg azd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú' 14 igen szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi F. I. tészére hatźrozatlan idejri bérletí szeruođés megkötését a Budapest
VIII., Auróra u.23-25. szźtm a|atti 34997 hĺsz-il telken kialakított gépkocsi-bęá||őta,
30 napos felmondási idővel 6,368,- Ftlhó + Áfa berĺeti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. CXI. O7.) számiĺ onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a
bérleti szerzodés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 5912011. (XI. 07) számt onkormányzati renđelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatĺíridő: 2013' iúnius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól szĺíló értesítést megküldték az
Íigyfélnek 20L3. június 3.án. Szerződést nem kötiittek, az iigy további intézkedést nem
igényel.
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585/20 13. (v .27 .) sz. város g azdá|kodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đont, hogy

l. engedélyezi D. T. részérehatározatlan idejű bérleti szerzőđés megktitését a Budapest
VIII., Bľódy Sándor u. 15. szám alatti 36623 hrsz-ú |akőhaz udvariín kialakított
gépkocsi-beáIlóra, 30 napos Í.elmondási idővel 6.368,- ľt/hó + Áta ueľleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI. O7.) számu onkormanyzatirendelet 13' $ (2) bekezdése a\apjána
bérleti szerződés hatttlyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfi zetése.

3. Az 59l2O|1. (XI. O7.) számu onkormányzati renđelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn
eltekint az egyoIđalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bér|ęti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 20|3.június 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: A határozatrĺól szóló éľtesítést megküldték az
ügyfélnek 2013.júnÍus 3-án. A bóľleti szerződés a|áírásra került z0Í3.jrĺnius 12. napján.
Az ťigy további intézkedést nem igényel.

586/2 0 1 3. N .27 .) sz. Vá ľo s g azd'á|ko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' ĺ.4 igen szavazztta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi J. K. É. részére hatźrozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a
Budapest VIII., Bauer Sandoľ u. 9. szám a|atti 35129 Ltľsz-il telken kialakított
gépkocsi-b eźlLőra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Fťhó + Áfa borleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (xI. O7.) számű onkormanyzati rendelet 13' $ (2)bekezdése alapjan a
bérleti szetződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59lf0l1. (XI. 07.) száĺrlt onkoľmanyzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja aIapjan
eltekint az egyo|đa|ú kcjtelezettség vállaló ny7Iatkozatkozjegyzoi okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határiđő: z}I3.június 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatról szólĺí értesítést megkĺildték az
ügyfélnek 20|3. jrĺnius 3-án. Szerződést nem kötiitt, az iigy további intézkedést nem
igényel.
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Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdhagydsa (1 db)

587120Ĺ3. (v.27.) sz. Városgazd'áikod'ási és Pénzĺigyi Bizottsńghatátozata
(egyhangú' 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsá,eiĘy dönt, hogy az ingatlaĺ-nyilvántartásban a
he|yrajzi szźlmon nyilvĺíntartott, természetben a Budapest VI[.' Víg utca

szźtm a\atli, 26 m2 alapterületű lakás véte|árát az elkésziilt foĺgalmi
értékbecslés, valamint a 16/2005. (tV. 20.) önkormányzati renđe|et 19. $ (1) _ komfortos
lakás esetére vonatkoző -bekezdése alapján a forgalmi éľték 50 %o-á.}.an' azaz 2.600.000'-
f,'t <isszegbenhatározza meg. Egyben hozztĄtlrul, hogy a lakást ahatározatlan időre szĺíló
bérleti szerződéssel rendelkezőbérló, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
eladási ajám|at szęrinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2ll3.június 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási aján|atot kikĺildték az iigyfé|nek 2013.
május 30-án. 20t3. októbeľ 17-én az adásvéte|i szerződés aláírásra került. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Fiumei út 3. fi)ldszinti 34597/0/A/4 helyrajzi szdmú, hatdrozott
időre szóItí bérleti joggal terhelt nem lakús céljúra szolglÍllí helyiség elidegenítése

58 8/20 13. (Y .27 .) sz. Váľo s gazdálkodási és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(egyh an gú, 1 4 igen szav azatta|)

A Városgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingatlan-nyilvántaľtásbarl a 34597ĺ0lN4 helyľajvi számon nyilvantaĺtott, teľmészetben
a Budapest VilI.' Fiumei út 3. Íiildszinti, 77 m" a|aptertiletií, hatźrozott idejű béľleti
joggal teľhelt helyiségľe fennálIó elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad, és

2.) u ingatlan-nyilvantaľtásbana34597l0lilAhe|yrajzí szĺimon nyilviíntartott, természetben a
Budapest VIII., Fiumei út 3. fiildszinti,77 m, alapteľületű helyiségvéte|árát az e|készi|t
foľgalmi értékbecslés, valamint a 1512005. (IV. 20.) számí ĺinkormányzati rendelet
a|apján a foľgalmi éľték 100 %o-ában, azaz |3.300.000'. Ft ĺisszegben hattlrozza meg.
Egyben hozzájźnu|, hogy a helyiséget a hatźlrozott időre szóló bérleti szerződéssel
rendelkező Myľai Szent Miklós Keresztény Egyhaz a I5l2005. (IV. 20.) számil
ĺinkormányzati rendeletben foglalt, annak megfelelő tarta|mtl eladási ajánIat. szerinti
feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlridő: 2013. j unius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Áz eladási ajánlatot kikiildték az ügyfélnek 2013.
május 30.án. 2013. július 11. napján az ad'ásvételi szerződés aláírásľa kerĺilt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.
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Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer S. u. 19. (Teleki L. téľ 1.) és a Teleki L. tér
3. szdm alatti iłres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakós célĺł helyiségek nyilvúnos

p lÍIy dzato n töľténő b ér b eadós dra

589 l 20 13. (v .27 .) sz. Vá ro s g azdáiko dáls i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

AYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[.' Bauer S. u. 19. (Teleki L. tér I.) szám alattí,
3512410lN4ltĺsz-u, utcai bejaľafu ftildszinti 65 m, és a Budapest vĺII., Teleki L. tér
3. szám a|a|ii, 35I33l0lNI|2 hĺsz-u. utcai bejáratu ftjldszinti 296 ÍÍť összesen: 36| m'
alapteľülehí utcai bejaĺatu ftjldszinti nem lakás célú iizlethelyiségek bérbeađásźra
nyilvĺĺnos pá|yázatkiírźsfua357.533,. Ft/hó + Áfa bérleti díj iĺsszegen.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźl|yźzat a Versenyeztetési szabá|yzatról szóló
42812012. (XII. 06.) számí, a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-
testületének hatźrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros Kormányhivata|a VIII. keľiileti Hivatala
okmĺínyirodáján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľĹiletJőzsefvźlľosi onkormźnyzat
Polgármesteľi Hivatala hiľdetőtáb|áján, a vagyonügyleti megbízoÍt ugyfélfogadásra
szo|gźilő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefváros című he|yi lapban, az
onkoľmaĺryzat és a vagyoniigy|eti megbízott honlapjĺán,továbbá a Polgáľmesteri Hivatal
számźra költségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb koni
biaosítása érdekében az egyéb ľendelkezésľe á1ló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20|3 . j únius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apáiyázat kiíľásľa keľiilt' eredményesen zárult, a
pá|yázat nyertesével a bérleti szerződ'és megkötésľe keľült. /vPB 85212013. (VII. 29.) sz.
határozata.ĺ

ATESZMESTER KÍt. béľbevételi kérelme a Budapest VIil.' Szeľdahelyi u. 2. szdm
alatti iiľes ö nkoľmdnyzati t ulaj don ú h elyis ég v onatkozlts úban

59 0 ĺ20 13. (Y .27 .) sz. Váľo s gazdá|kodási és Pénzĺigyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójórul a Budapest VIII., 3514410/N21he|yrajzi számon nyilvantartott, természetben
a Budapest VIII., Szeľdahelyi u. 2. szám alatÍ taláIhatő, ĺ"5 m2 alapterülettí, Ĺiľes,

onkormźnyzati tulajdonú, utcai, ftildszinti nem lakás célú helyiség béľbeađásához
hatétrozott időre 2018. december 31-ie az ÄTESZMESTER Kft. részére. irodai
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(táľsashazkezelés. építménviizemeltetés) tevékenység céIjára, Í7.760,- Ft/hó' + Áfa
béľleti +közizemi és külön szolgtlltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó

nem lakás cé|jtraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7/2005. (IV. 20.)
sz,ámiĺ Rudapest Jĺizsefuárosi onkoľmányr,ati renďelet l3. $ (2) hekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírásźú váIIaIja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: z)I3.junius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtiiľtént, źlm a ľendeletben
előíľt szerződéskiitési határidőn belĺil a szerződést nem ktitłitte meg.

Javgslat a Budapest VIil. keriilet, Jóaef krt. s9-6I. szúm alatti iiľes, önkormónyzati
tulajdonú nem lakds céIĺi helyiség bérbeadĺÍsúra kiírt nyilvónos plźlylÍzat le7drdsóra,

és lij pĺÍIyĺÍzat kiíľltsĺÍra

59 | l 2013. N .27 .) sz. Vá ros gazdálkodás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) megállapitja,aBudapestVIII., József krt. 59-6I.szźlm alattelhelyezkedo,3678010lN12
heIyrajzi szĺĺmon nyilvźntartott tires utcai' ftjldszint, ga|éria és pinceszinti összeseĺ264
m, alapterületű önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeađására vonatkozó
nyilvános egyfoľduló s pźůyázat érvényes volt, de eredménýelenül zárult.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., József krt. 59-6l . szán alatt elhelyezkeđó,
36780l0lNI2he|yrajzi számon nyi|vtntartott tires utcai, füldszint, ga|éría és pinceszinti
összesen 264 m" alapterülehĺ önkoľmanyzati luJlajđonú tizlethelyiség bérbeađźsźra
vonatkoző nyilvĺínos egyfoľdulós pá|yazat kíirásźra 300.266,- Ft/hó + Áľa beľleti dĺ;
összegen, a bérlet céljának megjelolése nélkül.

3.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabáIyzatról szóló
42812012. CXII. 06.) számu a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-
testületének hatáĺ ozatában foglaltak szerinti lebonyolításaĺa.

4.) a pá|yźzati felhívást a Versenyeńetési Szabál|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala
okmanyirođájźn,valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺíľosi onkoľmányzat
Polgármesteri Hivatala hirdetőtáb|ájźn, a vagyoniigyleti megbízott igyfélfogadásľa
szo|gáIő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Iőzsefváĺos címtĺ helyi lapban, az
onkormányzat és a vagyoniigyleti megbizott honlapján, és a Polgármesteri Hivatal
számára költségmentes hiľdetési feltileteken tcirténő megjelentetést a szélesebb köľ
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési poľtálon kell
kozzétenri.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 2013.junius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' pá|yázat nem került kiírásra, mert a Kt.
208ĺ20I3.N.29.) sz.határozata atapján a helyiség a ĺorĺÍn Kft székhelye lett.

Nívó Fantdzia Szövetkezet, a Stanci és Tsa Bt. bérlőtltľsak és Péter Sdndor egyéni
vdllalkozlí közös kérelme bérlőtdrsi jogviszony létesítésére a Budapest WII.,

Gutenbeľg tér 2. satm alatti önkormónyzati tulajdonú helyiség vonatkozltsúban

59 2 ĺ 20 |3 . (v .27 .) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dás i és P énzůi gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélvezi a Budapest TII.' Gutenberg tér 2. szám a|atii,3648ll0lN34 hrsz-,ú', utcai
bejźratű, ťoldszinti, 46 m" alapterĹilehĺ nem lakás célú helyiségre bérlőtaľsi jogviszony
létesítését a Nívó Fantázia Sziivetkezet és Stanci és Tsa. Bt. bérlőtźlrsak és Péter
Sándoľ egyéni válla|kozó közĺjtt, határozat|an időľe, 60.649,- Ft/hó + Áfa bérletĺ +
kozizemi és külön szol'gźl|tatźlsi díjak <isszegen fodrászat. kozmetika céIjźlta.

2. a béľleti szerződés megktitésének feltétele, hogy az onkormźnyzatfulajdonában á1ló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló I7l2005.(Iv.20.)
szźlmtBudapest Józsefuaľosi onkorměnyzati rendelet 13. $ (2) bekezđése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezđése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vźilaljźů< a leendő
bérlőtarsak.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatáľldó: 2013 .június 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. május 31.én azíigyfé| éľtesítése megttiľtént.
A bérleti szerződés nem kerÍilt megktĺtésľe. További ĺigyintézést nem igényel.

Kúrpitos Ipari Kft. bérleti díj feliilviagóIati és szerződés módosítlźsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet' róaef krt. 43. szúm alatti helyiség vonatkozlÍsúban

593 12013. N .27 .) sz. Váľosg azdá|kod'ási és Pénziigyĺ Bizotts ág határozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzó-iáľuĺ a Káľpitos lpaľi Kft. által bérelt, Budapest YIII.36694ĺ0ĺN2 he|yrajzi
szttmonnyilvantaÍtott, teľmészetben a Budapest VIn., József krt. 43. szźlm a|atti t95 m2
alapteniletű, ltcaí, ftjldszinti ĺinkoľmányzati fulajdonú nem lakás célú helyiség
vonatkozásában abérleti szerződés módosításához és abéľleti díj 28|.078.- Ft/hó + Äfa
ł közüzemi és külön szoIgáItatási díjak összegben torténő megtilapítástlhoz2013. május
l-jétől 2013. december 3 l-ig.
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2.) hozzájárul a20I4. évi inflációs emeléstől torténő eltekintéshez.

3.) a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem
lakás céljĺíra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefuarosi onkormĺínyzati rendeIet 22. $ (2) d.) pontja alapján az
óvadék feltöltését, és a 22. $ (2) c.) ponda a|apjźn a 15. $ (4) bekezdésben foglalt
kozj e gy zői okirat aláir ástt. vál l alj a a b ér|ő .

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2013.junius 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. szeptember 20-źn a bérleti szerződés
megktitésre keľült. További ĺigyintézést nem igényel.

Az UPC Magyarország Kft. bérleti díj infldciós emelés törlésének kéľelme a
Budapest WII. keriilet tjtlői |,t 64. saÍm alatti helyiség vonatkozdsdban

59 4 12013. (Y .27 .) sz. Vá ľo s g azdáI.ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazattal)

l) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzájárul az UPC
Magyarország Kft. által bérelt, Budapest VIII. keľü|et' 36307l0ĺN29 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keriilet, Ünĺĺ ĺt 64. szám alatti 360 m2
alapterülettĺ, önkoľmányzati tuIajđonú nem Iakás célú helyiség vonatkozásźlban a bérleti
szerződés módosításához és a bérleti díj 753.270,-Ft/hó + Áfa ł kozizęmi és külön
szoIgáItatásí díjak összegben történő megállapításához 2013. május l-jétől 2013.
december 3l-ig.

2) a béľleti szerzőđés megkcitésének fęltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában álló
nem Iakás céIjźtta szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I712005. (IV. 20.)
sztlmu Budapest Józsefuaľosi onkormanyzatí rendelet 22. $ (2) d.) pontja alapjźn az
óvadék feltöltését, és a 22. $ (2) c.) pontja alapján a 15. $ (4) bekezdésben foglalt
kozjegyzői okirat aIáirásźń vállalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: z}I3.június 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az iigyfé| értesítése megtiiľtént, azonban béľIeti
szerződést nem ktitiĺtt. További ůigyintézést nem igényel.

A Kisfalu KÍt. 2012. évifeladatelldtlÍsdróI saíló beszdmoló elfogadĺÍsa

59 5 /2013. N .27 .) sz. Váľos g azd'áI'kodálsi és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy a Kisfalu Kft. 2012. évi
feladatellátásaró|sző|őbeszámolójátelfogadja.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: azoĺlna|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A beszámoló elfogadásra került, további
intézkedést nem igényel.

A Kisfalu KÍt. 2013. évi iizleti terve

59 6 l 2013. (Y .27 .) sz. Vá ro s gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangri, 14 igen szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft. 2013. évi tizleti
tervét az előterjesztés mellékletében szereplő bevételi és kiadási e|őirtnyzattal, valamint
l . 1 1 9e Ft ĺisszegri terv ezett méľleg szerinti eľedménnyel elfogadj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: azonĺnl

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: intézkedést nem igényel, a Kĺsfalu Kft gazdasági
tevékenységét az üzleti tervnek megfelelően látja el.

Migrdns Segítség Magyaľorszdg Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest WII.
keriilet, orczy ítt 4I. szdm alatti iiľes önkormdnyzati tulajdoníl helyiség

vonatkozttsdban

59 7 l 20 13. (v .27 .) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáls i é s P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(3 igen' 0 nem, 1| tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hattlrozati javaslatot
nem fogadja el:

I.) hozzájĺźrul a Budapest VIII., 35960/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest WII., orczy út 4l. szdm aĺatt található, 48 m. alapterületii, ť)res,

onkormányzati tulajdonú, utcai foldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához
hątározott időre 20]8. december 3l-ig, a Migróns Segí.tség Mag1larorszdg Eglesiilet
rĺźszére, iroda (adminisztrációs, konzultációs tevékenység a migránsokkal, számítógépes
ohatás) céĺjára, 33.760,- Ftlhó + Afa bérleti + kÓzüzemi és kulżn szolgáltatási díjak
osszegen.

2.) a b,érleti szerződés megkatésének feltétele, hogl az onkormányzat tulajdonĺźban álló
nem lakńs céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló ]7/2005. (IV. 20.)
számú Budapest Józsefvórosi onkormányzati rendelet ]3. s O bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfeĺelő óvadék megfizetését, valamint a 15. ý @ bekezdése alapján
kazjeg1,,ző eĺőtt eg1,,oldalú katelezettségváIlaĺási nyilatkozat aláírását válĺaĺja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja



Hataľidő: 2013'június 3.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. május 30-án értesítették az ügyfelet, béľleti
szeľződést nem kötiitt. További ügyintézést nem igényel.

A Budapest, Wru. keriilet Puskin u. ...... ... szdm alatt! ingg.tlayra vonatkozó
elővlÍsdrlúsi jogróI lemondús ZART ULES

599 ĺ2013. (W.03.) sz. Váľo s g azdá|ko d'álsi és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Vĺíľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat, a.......T.... hĺsz-ú, természetben a 1088 Budapest, Puskin u.

.. szźlm alatttalźůhatő 35 m" alapterĹiletú ingatlan tekintetében, T. Gy. eladó, tovźlbbá
Hl otthon Kft. vevő kĺjzött 2013. május 15-én kötött Adásvételi szeľződéshez kapcsolódó
elővásaľlási jogával nem kíván élni.
Az ingatlan véte|źtra: 7.900.000.- Ft, azaz hétmillió-kíIencsztzezer forint.

Felelős: polgármester
Hataridő: fll3.június 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfetet
tájékoztatták az e|ővásár|źlsi jogrĺól való lemondásľĺól 2013. július 5-én, a Fiildhivatali
bejegyzés is megtiirtént a Budapest 1. Számú Ftĺldhivatalának 2013. augusztus 15-én kelt
határozata alapján.

Klźrtérítési igények módosítúsa zÁnr Üĺns

600 /2013. (vI.03.) sz. Város g azdálko d,ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozatz
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A VaľosgazdáLkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. a 38112013. (Iv .22.) szźlmu, a 38212013. (Iv .22.) szźlrlil, a 38312013. (Iv .22.) számu,
a 40812013. (Iv.29.) szźnrlu, a 44712013. (V.06.) és a 44812013. (V.06.) számú
határozatainak utolsó mondatait akként módosítja, hogy a kifizetés feltéte|e az
onkormrínyzatta| va|ő egyezség megkötése, amely tarta|mazza a tulajdonos azon
ĺyl|atkozatát, amelyben vźi|a|ja, hogy a káľtérítés megfizetésével egyidejűleg lemond
minden további káľtérítési igényéľől az onkormányzattaI szemben.

Fel el ő s : J ózs efu aľo s i Vĺĺľo süzemelteté s i S zo|gáIat igazgatőj a
Határiđő : 2013. június 3.

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rtlgziteÍt esetekben az tůtala
meghatalmazott személy a fenti egyezségettarta|maző megállapodźstírjaa|á.

Felelős: polgármester és a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szo|gźůatigazgatőja
Határidő : 2013. iúnius 3 0.
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A Jĺízsefuárosi Kiizterĺilet-felíigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A fenti számú határozatok kiegészítésľe keľültek a kĺfizetés feltételeként
szabott egyezség megktitésével.

Jgvaslut lűtkúľral kapcsolatos kdrtérítési igény rendezésére ZART ULES

60 1 ĺ 20 13. (VI.03.) sz. Váľos g azdáIko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| ał.lhoz,hogy az onkormĺĺnyzat 9600|107910640800 kötvényszźlmu biĺosítas
7.4.I sz. ,,Altalános felelősség biztosítás'' a|apjan _ az Íltkźrtérítési e|őiráĺyzat terhére _
F. M. tulajdonában lévő . .. frsz-ú gépjárműben keletkezett, úthibából eredő káĺral
kapcsolatban felmertilt és az onkormányzatot terhelő 50.000,-Ft onrész összege
megfizetésre keľüljön a kĺĺrosult tészére. A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése,
amelyben F. M. nyilatkozik arľól, hogy akáÍténtés megfizetésével egyidejtĺleg lemond
minden további káľtéľítési igényéről az tnkoľmźnyzattal szemben.

2. felkéľi a polgármestert, hogy az źitalra meghatalmazott szemé|y a fenti egyezségeket
tartalmaző megállapod ást irja aIá.

Felelős: polgármester és a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hattridő: 2013 . június 3 0.

A Pénzügyi t)gyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak alapján a
gépjáľműben keletkezett, úthibából eredő káľral kapcsolatban felmeľült és az
Onkoľmányzatot teľhelő 50.000..Ft tinľész tĺsszege 2013. jrĺnius 18-án megfizetésľe
került a káľosult részére.

Magdolna Negyed Program II. / Tulajdonosi di)ytése.!ĺ b:rlők elhelyezéséhez
kapcsolódóan ZART ULES

602 / 2013. (W. 03.) sz. Váľos g azdá.Jko dálsi és Pénzii gyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. a) felkéri a Kisfalu Kft-t a MagdolnaNegyed Program II. során e|végzett felújítások miatt
ideiglenes bérleménybe költöztetett alábbi bérlők átmeneti cserelakásból torténó
vis szaköltöztetéséľe :

- K.J.
- M.I.

b) F. M. eddigi visszaköltĺiztetése a bérlőnek felróható okból hiúsult meg, ezért a
költozést a bérlőnek saját költségén szfüséges megvalósítani.
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2. Az I. a) pontban meghatátozott feladat elvégzéséľe bruttó 300.000,- Ft keretösszeget
binosít - ilgy, hogy Kisfalu Kft. ktilön megbízásí díjat nem szánolhat fel - a
Józsefuárosi onkormtnyzat 2013. évi költségvetésében a 11602 címen nyilvántartott,
iizemeltetési költség teľhére.

3. hozzźĄáĺu| A. F. részére a Bp. VIII. Dankó u. ...........' G. J. L. és G. K. I. részére a Bp.
VIII. Kisfuvaľos u. .., Cs.Gy. és Cs. Gy. tészére a Bp. VIII. Práter u. ....
valamint D. A. részére a Magdolna u. . ... szám alatti lakás végleges jelleggel
tclrténő bérbeaďásźthoz. és felkéľi a Kisfalu Kft-t a vonatkoző bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013.július 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
1.a) pont: K. J.: a Dankó u. .............. szám alatti lakás felújítása után ttiľténik a
béľbeadás. A béľlő egészségi állapotáľa tekintettel a visszakölttiztetés még nem valósult
meg, mert állandó kőrházi kezelés a|att á||.

M. I.: Pesti Ktizponti Kerületi Bírĺóságnál peľes eljárás van folyamatban (káľtérítés iľánt
ĺndított)' még nem született jogerős bíľĺósági ítélet.
l..b) pont: F'. M. visszakiiltiiztetése megttirtónt.
3. pont: A felsoľolt bérlők részére a feltüntetett címekľe tiirténő béľleti szerződés
aláírása és a béľbeadás megttiľtént.

Tulajdonosi hozzltjlźrulds a Budapest VIII. Szerdahelyi a. 2. Magyar Telekom
htÍlózat kiv lÍlttÍs közter iileti mun kdih oz

619 12013. (vI.03.) sz. Yáľos gazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangúo 13 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đĺint, hogy azŰivari Attila áItaItewezett, a
Budapest VIII. Szerdahelyi u. 2. Magyar Telekom hźiőzat kiváltás köztertileti munkáinak
megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzé$aru|ását megadja a kĺjvetkező feltételękkęl:

Ü gyiratszám: 1 6-859 /2013.
Kére|mező: SiWoľld Kft., tervezó Úivarĺ Attila
Helyszínek: Budapest VIII. keľĹilet Szerdahelyi u. 2. szźĺĺÍl épület (hľsz.: 35345) e|őtt

taláIhatő jár đaszakasz bontás sal érintett,

Tźtgy: Tulajdonosi hozzźljárulás, Bp. VIII. Szerdahelyi u. 2. Magyar Telekom hźllőzat
kiváltás közterületi munkáihoz

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett helyi közút sávos, jáĺdaszakaszźnak teljes szélességben történő
he|yreá||ítása, a3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rende|et23. $ (15) a) és b) pontja szerint,
- a zöIđterileti szakaszok védelme, illetve teljes helyreá||ítása (fak megóvása, termotalaj
cseréje, cserjék és fiĺ újratelepítése) a34/2008. oĄI. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $ (3)' (4)' (5)'
(6), valaminta23. $ (15) bekezdés szerint,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jőIláthatőan jelzlk,
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- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól látható antźljékoztatják az uthaszĺá|őkat a buľkolatbontás vćlľhatő iđó1.artaffIáÍőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyteáIlítására,
- aberuhźzó és kivitelező közĺjsen 5 év saranciát vállal a helvreállított burkolatéľt.

Felelős: polgármesteľ
Hatráĺidő: 2013.június 3.

A VagyongazdáIkodási és tjzemeltetési iigyosztály tájékoztatása alapján:
A tulajdonosi és Kőzűtkezel'őihozzájátľulás okiľatok kĺadmányozásra kerültek.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulús a Budapest VIil. Ütlői út 94-98. hírktiztési hlÍlózat épí.tés

közteľ iileti m un kúih oz

620 l f013. (vI.03.) sz. Váľo s gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a MAX-TEL Kft. (a tewező
Fuzét Feľenc) teľvdokum entáciőja alapjźn a Budapest VIII. Üllői ilt 94-98 . híľközlési há|őzat
építéséhez sziikséges tulajdonosi hozzájárulźtsát megadja a k<jvetkező feltételekkel:

IJ gyiratszám: I 6-7 77 l20I3 .

Kérelmező: MAX-TEL Kft., Weineľ Viktor tewezó
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Gaál Mózes utcában k<izrit iltpáIya és jarda

burkolatbontással éľintett

Tárgy: Tulajdonosi hozzájarulás, a Budapest VIII. a Budapest VIII. Üllői tÍ 94-98.
hírközlési hźlIőzat építés közteľületi munkáihoz

Helyreállítási kĺjtelezettség:

- a burkolatbontással érintett helyi közut ińpá|ya szakaszának sávos szélességben' a járda
teljes szélességében történő he|yteá||itása, a3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 23. $
(15) a) és b) pontja szerint,

- a zo|dterületi szakaszok védelme, illetve teljes helyreállítása (f,ík megóvása, termőtalaj
cseréje, cserjék és fii újľatelepítése) a3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $ (3)' (4)'
(5)' (6)' valamint a23.$ (15) bekezdés szerint'

- abenshźzó és kivitelezokozosen 5 év saruncíátvźůIa| a helvreállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a burkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- jól lźúhatőarĺ tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás, és a fel-fél tftpźůya

Iezélr ásćnak v źrhatő időtartamáĺ ő1''

- a Kivitelező, az érintett közmútulajdonosoktól (üzemeltetőktol) azok eseti előírásai alapján
helyszíni szakfelĺigyeletet kér.

Felelős: polgármester
Határido: 2013 .junius 3.
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A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kiizútke ze|ői hozzájá ľulá s o ki ra to k kiad m ány ozásr a kerü ltek.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a Budapest VIil. Lujza u. 14. sz. önkormdnyzati tulajdonú
Iakó ěp ület UPC hír közlés i szolg lÍltatds cs atal akoztatds lźh oz

62I /2013. (W. 03.) sz. Váľos gazd álkod ási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szlvazatta|)

A Yźltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a KISFALU Kft. kérelmére a
Budapest VIII. Lujza u. 14. sZ' cinkormányzati tulajdonú lakóéptilet UPC hírközlési
szo|gá|tatás csatalakoztatásźůloz szükséges tulajdonosi hozzájarulását megadja a ktivetkező
feltételekkel:

Ügyiratszám : |6-67 5l2O13.
Kéľelmező: KISFALU Kft.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájarulás a Budapest VIII. Lujza u. 14. sz. önkormźnyzati
fu lajdonúlakóépületUPChírköz|ésiszolgźlltatáscsatalakoztatásźúloz

Helyszín: Budapest VIII. kerĹilet Lujza u. 14. szám aIatÍi épĹilet (hľsz.: 3537I) pince,
ftjldszinti elektromos elosztóhelyiség.

Egyéb kötelezettség:
- Amennyiben a szolgáltatás közterületi csatlakoztatása a közút nem kĺjzlekedés célú

ieénvbevételével jáľ. úey ehhez külön eljárásban a beľuhazónak tulajdonosi és
koztÍkezeIóihozzájtrulástke|Ikémie.

Felelős: polgármester
Határido: 2013 .jrinius 3.

A VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
hoz.zńjárulá s o ki rat kia d m ány ozásr a ke ľĺi lt.

K ij zt e r iil et- h as zn dI ati k é r e Im e k e l b ír úl ĺÍ s a

624ĺ2013. (vI.03.) sz. Váľosgazd'álkod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotĺsźą tlgy dönt, hogy köztęrĹilet-haszná|ati
hozzćĺjáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźlbbi iigyben:

Közterület-haszntiő.kére|mezo: Mabin Bt.
(1149 Budapest, Limanova t& 24.)

Közterület-hasznźiatideje: 2013.június 16. -2013.december 15.

KcjzterĹĺlet-hasznáIat cé|ja: reklámtábla
Köztertilet-használathelye: Luther u.I/c.
Közteriilet-haszná|atnagysága: Im2
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Felelős : polgĺírmesteľ
Hatáľidő: 2013.junius 3.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosz tá|y tájékoztatása alapján: Az ĺĺgyfél
beÍizette a közteľiilet.használati díjat' az engedéIy kĺadásra keľiilt.

625 l20t3. (vI. 03.) sz. Váľo s gazdálko dási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szzvazattal)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 363/2013. (IV. 15.) szémil
hatátozatát az a|ábbiak szerint módosítja:

Közteľület-haszntl\ő,kérelmező: Társasház Szentkirályi u. 23.
(1 082 Budapest, Szentkirályi u. 23.)

Közteľiilet-hasznźllatideje: 2013.június 8. -2013.július 15.

Közteľiilet-haszĺáIat célja: építési munkaterület (homlokzat felújítás
alpintechnikáva)

KözterĹilet-hasznáIat helye: Szentkirályíu.23.
Kozterĺilet-hasznáIat nagysága: 40 m. + 4 paľkolóhely

Felelős : pol giírmesteľ
Határiđő: 2013. j unius 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A módosított
határ ozat kiad ás ľa kerĺĺlt.

6f6l2013. (vI.03.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bĺzottsáryhatározata
(l0 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Yźlrosgazdálkodási és Péĺlzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzteľület-hasznáIatí
hozzźljáruIást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben azza|, hogy a Fozđęfeszt honlapjĺĺra
J őzsefváros logój a elhelyezésre keriil:

KtizterĹi1et-haszná|ő,kérę|mező: Palota Piknik Egyesület
(1088 Budapest, Knidy Gyulau.2.)

KözterĹilet-haszĺáIatideje: 2013.június 5. -2013.június 10.

KözteľĹilet-haszná|at cé|ja: Főzdefeszt
Közterület-hasznáIathelye: Kľudy Gyula u. (Mikszáth Kálman tér - Horánszky u.

között), Mikszáth Kálman tér, Reviczky u., otpacsiÍtau.,
Szabő Ervin tér, Szentkirályi u. (Múzeum u. - Baľoss u.
köz<itt) 

^Kĺizterü1et-haszná|atnagysága: 2779 m"

Felelős: polgármester
Hatariďó: 2013 .június 3.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiiztertilet.
használati engedéIy kiadásra kerůilt.
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Tulajdonosi hozzlÍjĺÍrulds a Budapest VII. RlÍkóczi tér 7. - Bérkocsis u. 10 kV.os
kdb elľekonstr ukcilÍj ĺÍn ak közter íileti mun kóiho z

627 l20I3. (vI. 03.) sz. Város gazdálko dás i és P énzůigyi B izo tts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibríczky Zo|tźn á|ta|tervezeÍt,
a Budapest VI[. Rákóczi tét 7. - Bérkocsis u. 10 kV-os rekonstrukciója kĺizterületi
munkáinak megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájtlru|ását megadja a kovetkező
feltételekkel:

IJ gyiatszám: 1 6 -8I 8 l 2013 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tervezó Zíbriczky Zoltźn
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Déri Miksa u. 1-3. szźĺnű épületek (hľsz.: 34878) elott

taIá|hatő j tr daszakasza é s ker esńező iltp źůy áj a b o ntás s al érintett,
Budapest VIII. keľület Víg u. 18-28. sztlmű épületek (hĺsz.: 34925) eIőtt
ta|tllhatő jźrdaszakaszaéskercsńezőiltpá|yájabontássalérintett,
Budapest VIII. keľiilet Béľkocsis u. 27. szám előtti keresztező utpáIya, és a
25la- 27 . számok előtti járdaszakasza (hľsz.: 3486414) bontással érintett.

Targy: Tulajdonosihozztljźlrulźs, a Budapest VIII. Rfüóczi tér 7. - Béľkocsis u. 10

kV-os kábelrekonstrukciój ának kclztertileti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közút sávos, jźlrđaszakaszának teljes szélességben
történő he|yreáIlítása, a 3412008. (Vľ. 15.) Főv. Kgy. ľende|et 23. $ (15) a) és b)
pontja szeľint,
- a zĺildteriileti szakaszok védelme, illetve teljes helyľeźů|ítása (fak megóvása,
termőtalaj cseréje, cserjék és fiĺ újratelepítése) a3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet
18. $ (3)' (4)' (5)' (6), valamint a 23.$ (15) bekezdés szerint,
- a burkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jőI|áthatőan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes
szélességben,
- jól láthatóantájékońatjtkaziÍhaszná|őkat a burkolatbontás vźrhatő idotaftaÍnáÍőI,
- kötelezi akívitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreáIIítására,
- abęnf,lázó és kivitelezőkozosen 5 év garaĺciátváIIa| a helyreállított buľkolatéľt.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.június 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táĄékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Közútk eze|ői hozzájáru|ás okiľatok kiadmány ozásra keľültek.

Magdolna Negyed Program III. / Tulajdonosi döntés a Programalap keretében
kiír andó p dly ózati felh ívtÍs o kľó I

62812013. (vI.03.) sz. Váľosgazd'á|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' l.3 igen szavazattal)
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Magdolna Negyed Pľogľam III. projektben (KMOP-5.I.IlB-If-k-2012-0001)
elkĹilönített Programalap keľetében az e\őte1esztés mellékletét képezo 5 db pźiytzati
felhívást, és felkéľi a polgármestert a páIyźaati felhívások jozsefuaľos.hu honlapon
tcjrténő megj elentetésére.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: zUI3.június 3.

2. az 1. pontban meghirdetett pályázati felhívás okľa érkező pá|yźzatok elbírá|ására az alźlbbí
személyeket jelöli ki:
- Balogh Istvĺán Szilveszter
- Zentai oszkár
- Kaiser József
- Pintér Attila
- Jakabff Tamás

Felelős: polgáľmester
Határidő: f}I3.június 3.

A Polgáľmesteľi Kabĺnet tńiékoztatása alapján: A páůyánati felhívások kiírása
megttiľtént, benyújtási hatáľidőig 1 érvényes pá|yázat érkezett összesen.

Dynamy-Hungaľy Kft. béľIeti díj feliilvizsgdlati és szeľződés módosítlÍsi kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, oľczy út 27. szúm alatti helyiség vonatkozúsdban

62912013. (vI.03.) sz. Váľosgazdáikodálsĺ és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szzvazatta|)

A Váľosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) hozuÍidrul a Dynamy Hungary Kft. által bérelt Budapest VIII. 36007l0lÁJ2
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természętben a Budapest VIII.' orczy űt 27. szźlm
alatti 73 m2 alapteľtilettĺ, oĺtkormźnyzati fulajdonú nem lakás célú helyiség
vonatkozásttban a béľleti szeruőđés módosításához, és a bérleti díj 98.751',. Ft/hĺí +
ĺĺa béľletĺ + kozi,szemi- és külon szo|gá|tatásí díjak összegben tcjľténő

megźlllapításához 20 |3 . j úlius 1 -től.

2) a bérleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmźĺĺyzat tulajdonában áltó
nem lakás cé|jfua szolgźiő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló
|7l2O05.(|v.20.) számű Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati ľendelet22. s (2) d.)
pontja a|apján az ővadék feltöltését, és a 22. $ (2) c.) pontja alapjźn a 15. $ (a)

bekezdésbenfoglaltkozjegyzoiokirata|źirásátvźi|a|jaabérlo.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . iigyve zeto igazgatőja
Hatfuídő: 20 13 .junius 1 0.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3. június 28-án 
^ 

szeľződésmĺídosítás
megkiitésre keriilt. További ĺigyintézést nem igényel.

L. T. J. bérleti díj elengedési kérelme a Budapest VIil. keriilet, Rdkóczi út 25. szóm
alatti h elyis ég v o n atkozlÍs db an

ó3 0/20 1 3. (vI. 03.) sz. Váľos g azd'á.Jko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A VárosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I) hozzá-iárul a L. T. J. á|tal bére|tJhasznált, Budapest VIII. kertilet, Rfüóczi tlt 25. szźml
alatti (hľsz.: 3650610lN4O), 55 ,,ł alapterületű, utcai, pinceszinti helyiség
bér|etilhasznźiati + kozizemi- és külĺjnszoIgáItatási díj előírásanak tĺjrléséhez 201|.július
01. - 2013. május 37-ig azzal a feltétellel, hogy L. T. J. a hatźtrozat kézhezvételétoI
számitott 8 napon belu| az előterjesĺéshez mellékelt megállapodást megköti.

2) felkéri az Kisfalu Kft-t az 1) pont szerinti, bérleti jogviszony megsziintetésére vonatkozó,
az e l őterj e szté s mell ékl etét kép ező me gállapo d ás aláir ásár a.

3) az I) pont szeľinti bérleti jogviszony megsztintetéséből eľedő elmaľadt bruttó 2.82|.652,-
Ft bérleti díj bevételt,káttéÍítésjogcímen atfusashźnon követeli. Felkéľi a Kisfalu Kft-t,
hogy a követelés érdekében tegye meg a szfüséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013,június 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt értesítették a döntésľől, a megállapodás
megkötésľe került. A ktivetelés behajtása éľdekében intézkedés ttiľtént. További
iigyintézést nem igényel.

A Socotex Kft. béľleti díj leszdllítlÍsúra és bérleti szerződěs meghosszabbítúsóľa és
módosítĺÍsóra vonatkozó kérelme a Budapest WII. keriilet, Scheiber S. u 3. szdm

aI atti h e ly is é g v o n at ko zús db an

631 12013. (vI.03.) sz. Város g azdńl'ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 1.3 igen szavazatta|)

A Váľosgazđá|kodásí és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy:

l) hozzójáľul aSocotexKft. á|ta|bére|tJhasznáIt, Budapest VIII. kerület, Scheiber S. u. 3.

szám a|att talá|hatő, 36476l0/N|9 hrsz-u, 349 m" alapterületú (205 m" fsń.. + |44 m"
udvaľi pince) <inkormányzatit|J|ajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében a pinceľészľe
eső I.452.006,- Ft + Afa bérleti díj téves előírásként töľténo tĺjrléséhez 2011. szeptember
01-jétő1 2013. április 30. napiáig. azzal a feltétellel. hogy a Socotex Kft. a |latźnozat
kézhezvétę|étő| szźmított 8 napon be|i| .az előterjesaéshez mellékelt megállapodást
megköti. A fennmaľadő 2.037.|36,- Ft + Afa és 281.905,- Ft kamat tartozás tisszegét a
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Socotex Kft. koteles a Kisfalu Kft. részére ahatározatrő| szőIó éľtesítést követő 30 napon
beliil megťrzetni.

2) felkéri a Kisfalu Kft-t az előterjesztéshez mellékelt megállapodás a|áírására.

3) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII. keľület, Sclreibeľ S. u. 3. szźĺll a|att találhatő,
36476lOlNIg hľsz-ú, utcai bejĺĺľatú, ftjldszinti' 2O5 m2 alapteriiletű önkormányzati
tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására vonatkoző nyi|t egyfoľdulós pźiyázat kiirására
164.000,- Ft/hó + Afa bérleti + kozilzemi- és külĺjn szolgźitatási díjak cisszegen,
fođrászat, kozmetika, szépségszalon tevékenység célj ára.

4) felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyazat a Veľsenyeztetési szabźiyzatról szóló 428l20I2,(X[.06.)
számu a Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-tęstiiletének hattrozatábaĺl
foglaltak szeľinti lebonyolítására.

5) apáIyźzati felhívást a VersenyeztetésiSzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormányhivata|aVlll. kerĹileti Hivatala okmányirođźĄán, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáb|áján, a vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásra szolgá|ő helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefyátos címú helyi lapbaÍL) az onkormányzat és a
vagyontigyleti megbizott honlapjĺĺn, tovźtbbá' a Polgármesteľi Hivatal szźlnźlra
ktlltségmentes hirdetési felületeken ttjľténő megjelentetés szélesebb köni biaosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre ál1ó intemetes hirdetési portálokon ke||kozzétenni.

6) hozzájáru| a Buđapest VIII., Scheiber S. u. 3. szém a|att talá|hatő, 3647610lNI9 hrsz-u,
349 ftł alapterületű 

^(2O5 
mf fsz. + I44 ÍÍł udvari pince) ĺinkormiínyzati tulajdonú

helyiségbő|, a I44 m, alapteľületű udvari pinceszinti, ĺjnálló megkcizelítéssel rendelkező
helyiségrész' Budapest VIII., Scheiber S. u. 3. számu tfusasház tészére töľténő
bérbeadásához hatźrozatlan időtaľtarÍlra) 30 napos felmondási idővel, 6I.333,- Ft/hó +

Áfa berleti đij fizetési k<jtelezettség mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridó: 2013 .június 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfét éľtesítése megtiirtént, ám a rendeletben
előírt szeľződéskiitési határidőn belül a szerződést nem kötiitte meg.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Baľoss u. t07. szdm alatti onkoľmdnyzati
t ul aj do n ú ép ii l et b e n é I etv e s zé ly e s úll ap o t li to l dal é k ép ijl et e l b o nt ú s úr a

632 l 20 13. (vI.03.) sz. Város g azdá|ko dásĺ és Pénzĺigyi B żotts ág határ ozata
(egyhangrĺ' 13 igen szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzttjátu| a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. I07. szám alatti onkormźtnyzati
tulaj donú épületben életveszélyes állapotú toldaléképület elbontásához.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kozbeszetzési értékhatźrt ę|' nem érő beszeruési
eljaľásban legalacsonyabb ĺisszegiĺ ellenszo|gá|tatást tarta|maző érvényes aján|atot
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tevő Jon Bau Kft-vel (székhely: IO82 Budapest, Üll0i ĺlt 60-62. ťszt. 1., ađőszáln:
14615755-2-42, számlaszáma: 12010855-0II32077-00100008, cjsz.: 01-09-911994)
I.294.646,- Ft + Áľa. clsszegben az onkormányzat nevében a munkálatok
e|végzésére, az eIoteqesztés 2. szźmt melléklete szeľinti szeľződéses feltételekkel a
vá||a|kozásí szerződést kcjsse meg a 2013. évi kĺiltségvetésben a 11602 címen a
|akőházak életve szély e lhárítás a, gázháIő zat c s ere elő irá ny zat terhéľe'

3. a munkálatok bonyolítőjaa Kisfalu Kft.' bonyolítási díja a nettó számlaérték10 oÁ-a+

ÁFA, |29,464,- Ft + ÁFA a20t3. évi költségvetésben a 11602 címen alakőhazak
életveszélye|hźtritása,gázhá|őzatcsereelőiľányzatterhére.

Felelő s : polgármester, Kisfalu Kft . iigyve zető igazgatőja
Hatźltiđó : 20 13 . j únius 3 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a szerződ'ésben foglalt munkáIatok elkészültek, a
szám|a benyűjtása is megtöľtént.

Az Esplendor Kft. végrehajtdsi iigyében a helyiség kiiirí'tésének elhalasztlÍsdra saíIó
kérelme a Budapest WII. keľiłlet, Baross u. I07. szóm alatti helyiség kapcsdn

633 l 20 13. (vI.03.) sz. Váľos g azdál.ko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul az Esplendor Kft-vel szemben folytatott végrehajtási eljáĺás soľán
meghatározott helyiség kiiĺrítésre szőIő hatźtridő két hónappal történő elhalasztásához a
Buáapest VIII. kertil"i, B*o'. u. 107. sztm a|atti, 35811 hĺsz-ú, gLfił alapteľülehĺ
helyiségbérlemény kapcsán' azza|, hogy amerľryiben az Esplenđor Kft. a részleteket nem
teljesíti avá||alt kcjtelezettségének megfelelően a végrehajtő fe|é, avégrehajtás azonna|
folýatható a teljes fennmaradó tartozásra, valamint a helyiség mihamarabbi kiüľítéséľe.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a végrehajtót értesítse aBizottság döntéséről.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattridő : 2013 . j unius 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: zOÍ3.júniius 6.án értesítették az ůigyfelet. További
ügyintézést nem igényel.

A Nyolcpipa Bt. béľbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Bródy S. u. 36. szdm
alatti iir es ön ko r mdny zati t ulaj do n ú h e Iy is ég v on at ko zlÍs ú b an

63 4 120Ĺ3. (vI. 03.) sz. Város g azdáIko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozzta
(10 igen' l. nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:
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1.)

2.)

hozzájárul a Budapest VIII., 36492ĺ0lN4 he|yrajzi számon nyilvríntartott' természetben a
Budapest VIII.' Brĺódy S. u. 36. szálm a|att ta|á|hatő, 27 m" alapterületű, tires,
önkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti bejźĺatí nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásáhozhatározott időre 2018. december 3l-ig, a NyolcpipaBt. részére' nemzeti
dohanybolt kiskereskedelmi tizlet (szeszesital árusítással) cé|jára, 40.320,- Ft/hó + Áfa
bérleti łkozuzemi- és külĺjn szolgáItattlsi díjak összegen.

a bérleti szęrzóďés megkcitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló
nem lakás céIjáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számuBudapest Józsefuaľosi onkoľmtnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvá|Ialási nyilatkozat alźirźtsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hattnidĺ3: 2013. junius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 5.én a béľleti szeľződés megktitésre
keľiilt. További ĺigyintézést nem igényel.

ýĺ/aiss Bt., Cubepress Kft. bérlőtórsak és Tóth Ágnes egyéni vóIlalkozó közös kérelme
bérlőtúrsi jogviszony létesítéséľe a Budapest WIL, Jóaef krt. 48. szúm alatti

ön koľmónyzati tulaj do n ú helyis ég von atkozlÍs db an

635 ĺf0 |3. (vI.03.) sz. Város g azdá.Jko dási és Pénzü gyi B ĺzotts ág batár ozata
(12 igen,1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. enqedél])ezi a Buđapest VIII.' Jĺózsef kľt. 48. szám a|atti,35229l0lV0 hĺsz-ú, utcai
bejźlrat,il, füldszinti, 3| m, alapterületiĺ nem lakás célú helyiségĺe bérlőtĺírsi jogviszony
létesítését a Waiss Bt. és a Cubepress Kft. bérlőtaľsak és Tóth Ágnes egyénÍ
vállalkozó kozott,hatźnozat|an időre, 105.700,. Ft/hó + Áfa béľleti + kĺjzüzemi és
kiiltin szo|gá|tatási díjak összegen élelmiszer kiskereskedelem szeszaľusítással.
dohaÍIytermékek áľusítása céI1fua'

2. a bérleti szqződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat fulajdonában á11ó

nem lakás cé|jaru szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
17l2005.(Iv.2O.) számú Budapest Jőzsefvárosi Önkormźnyzati rendelet 22. s Q) d)
pontja értelmében a leendő bérlőtaľsak a bérleti szerzőďés megkötését megelőzően
ktitelesek megťlzetĺi a 13. $ (Z)bekezdés szerinti óvadékfeltĺjltést, valamint a 15. $ (4)
bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá||alási nyi|atkozat
aláfuását vállalj ak a leendő bérlőtĺáľsak.

Felelős : pol gármester, Kisfalu Kft . tigyve zető igazgatőj a
Határiđő: 2013. j únius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 12-én a bérleti szerződés megkiitésľe
keľült. További ügyintézést nem igényel.
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Javaslat Kardos-Eľdődi Zsolt megbízlÍsi szeľződésének 2013. mdrcius és dprilis havi
t e Ij es ítés ig azo llÍs ĺÍr a

63612013. (vI.03.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Kardos-Erdóďi ZsoLttal kotott megbízási szerzőđés teljesítés
igazo|ását2013. maľcius 1-jétől 2013. április 30-ig terjedő időszakĺa.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźnozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|tirtsźra.

Fe1elős: polgáľmester
Határiđő 2013. június 1 4.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Kardos-Eľdődi Zso|t részére a
telj es ítésig azo|ás aláír ása m egtö ľtént.

Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbíztÍsi szeľződésének 2013. mĺÍrcius és dprilis havi
t e lj es ítés ig azo llÍs úr a

637120Í3. (vI.03.) sz. Váľosgazdá.lkodási és Pénziigyi Bizottsághatározatz
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. javasolja elfogadtlsľa a Gyenge Zsolt Attilával kötött megbizási szęrzođés teljesítés
igazolását2013. maĺcius l-jétől 20|3. április 30-ig terjedő időszakľa.

2. fę|kéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áitźsára.

Felelős: polgármester
Hattxidő: z)I3.junius 1 5.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Gyenge Zso|t Attila részére a
telj esítés ig azolás a|áír ása m egtti ľtént.

Javaslat gépkocsi-beúllók béľbeadtÍsdra (t dĐ ZÁRr tjĺrs
639 l20 13. (vI. 1 0.) sz. Város gazd álkodás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozzta

(egyhan gú, 12 igen szav azattz|)

AYtltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedélvezi B. D. I. tĺiľvényes képviselője, B. P. részére hatźtrozatlarl idejtĺ béľleti

szerzodés megkötését a Budapest VIII., Sz.u. szám a|atli, 35139 htsz-íl' lakóépület
udvarán kialakított gépkocsi beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft,- Ft/hó +

Áfa bérleti díi mellett.
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2. az 1.) pont Szerinti bérlő a béľleti díj megťlzetése alól a 6012011. (xI. 07.) számil
clnkormányzati rendelet rendelkezései alapjan a PA 4967fI mozgássérült paľkolási
engedély érvényességi időpontjáig mentesĹil a bérleti díj fizetési kötelezettség alól.

3. az 5912011. (XI. 07.) szźlmu ĺlnkoľmányzati renđe|et 13. $ (2) bekezdése a|apján
elengedi az ővadék megfizetését, tekintettel a jelen hatźrozat 2.) pontjában foglalt
mentességre.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013.június 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľződés a|áírásra került 2013.június
26-án. Az ügy további intézkedést nem igényel.

,,Budapest Jórsefvóros 22 lútszakasz / jdľdók felújí'tltslźhoz teľvezési szolgtÍltatds,,
t đr gy ú kö zb es zeľ zé s i elj dr ds e r e dm ény é n e k me g dl l ap ít ds a b ír dl ó b izo tt s d g d ti nt é s e

alapjdn zÁnr Üĺns

6 40 l 2013. (\Ą. 1 0.) sz. Váro s g azdáůko dálsi és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy
1. a ,,Budapest Józsefvóros 22 titszakgsz / járddk felújítósához tervezési szolgáltatás,,

tátgý kozbeszerzési eljarásban az Innober-Wave Kft. (székhelye: 1087 Budapest,
Baľoss tér 2. Il5.), azUtlbet Közúti Beruhźnő Kft. (székhelye: 1 115 Budapest, Csóka
u.7-I3.), a Refoľmút Kťt. (székhe|ye: II72 Budapest, IV. u. 32.) ajtnlata érvényes.

2. a ,,Budapést Józsefváros 22 útszakasz / jĺźrdĺźk felújítósĺźhoz tervezési szolgóltatás,,
tareyű kozbeszerzési elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

3. a ,,legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatás', bíráLati szempont a|apján akozbeszerzési
eljátás nyertese az Innober-Wave Kft. (szélĺhely: 1087 Budapest, Baross tér 2. I/5.)

Ąźn|attevő.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáĺiđó 2013 . junius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az a|áírt tervezői szeződés alapján a tervezést az
Innobeľ-Wave Kft. végzi. Az tisszes út tervezése elkészült, a kiizbeszeľzés megindításáľa
készített műszaki dokumentáciĺó a Polgáľmesteľi Hivatalnak átadásra kerůilt. A nem
engedélykiiteles utak hatósági engedélyezése folyamatban van. A teľvezés lezárult, akész
teľveket atervező leadta, atervezésr.ől készített szám|a kifizetése megtiirtént.

,,VlÍllalkoztÍsi szerződés keretében a Józsefvdrosi galériafelújítlÍsa', tlźľgyli
ktizbeszeľzési eljórús eľedményének megdllapítdsa bíľltlóbizottslźg döntése alapjdn

zÁnr Üĺns

6 4l l 2013. (vI. 1 0.) sz. Város g azdáůko dás i és Pénzii gyi B izo tts ág határ ozata
(e gyhan gri, 12 igen szav azattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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1. a ,,Váĺĺalkozási szeľződés a Józsefvárosi galéria felújítása', tźrgyű kozbeszerzésí
eljáľásban a Pľím-Épszer Kft. (1119 Budapest, Etele út 59-6I.), a Prím Építő Kft.
(1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. f.), az E-Builder Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5.

4 l21 .) aj ánlattevők aján|ata érvényes.

2. a ,,Vállalkozási szerződés a Józsefvárosi galéria felújítása,, táreyú kozbeszerzési
elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

3. a ,,legalacsonyabb összegrĺ ellenszolgáltatáS'' birá|ati szempont a|apjtn akozbeszerzési
eljárás nyeľtese
a Pľím-EpszerKft. (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61.)

A nyeľtes ajánlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő az E-Builder Kft. (székhely:
1094 Budapest, Páva u.5,4/2I')

Felelős : polgiíľmester
Határidő: z)I3.junius 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A vállalkozási
szeľződés a|áírásra kerůilt 20t3. július 28. napján az onkormányzat és a Pľím-Éps"".
Kft. käzätt.

,,EUB II. projekt keretében közutakfelújítltsónak teľvezése teľvezési szerződés
keretében, tdrgyú közbeszeľzési eljdrđs eredményének megúIlapítdsa bírdlóbizottslźg

dtjntése alapjún zÁnr ÜĺÉs

6 42 l 2013. (VI. 1 0.) sz. Vá ľo s gazdálkodási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhan gú, !2 igen szav azztta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,EUB II. projeh keľetében kozutak felújítósának tervezése tervezési szerződés
kertében,, tareyű kozbeszerzési eljárásbaĺ a Yia Futura Kft. - Innober Wave Kft.
közĺjs aján|attevők (székhely: 1111 Budapest, Zęnta u. 1.) ajánlata érvényes.

2. az ,,EUB II. projeh keretében kozutak felújítdsónak tervezése tervezési szerződés
keretéb en,, tár gyű kozbeszerzési eljaľást eredményesnek nyilvanítja.

3. a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatźs,, bíráIati szempont alapjtn akozbeszerzésí
eljaľás nyeľtese a Yia Futura Kft. - Innobeľ Wavę Kft. (székhely: 1111 Budapest,
Zentau. 1.) közös ajanlattevők.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013.június 1 0.

A Városfejlesztési és F'őépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A szerződés aláíľásľa
kerĺilt 20|3. jrĺlius 2-án. A tervező a szeľződés alapján készíti a teľveket, az
engedélyezési folyamatot megkezdte.
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,,rózseÍvó.rosi onkormdnyzat részére térinformatikai rendszer bevezetése,, tórgyú,
közbeszerzési értékhatdrt el nem érő beszerzési eljórús eredményének megdllapítdsa

64312013. (vI.10.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatátozata
(egyhangri, 12 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy

I. a ,,Jőzsefuárosi onkormanyzat részére téľinfoľmatikai renđszet bevezetése,, tárgyu,
kozbeszerzési értékhatźtrt e| nem érő bęszerzési eljárásban a CompAľt Stúdió Kft.
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 88-90.); a HungaroCAD Kft. (székhely: 1022
Budapest, Bogaľ utca 16/b), a Varinex Informatíkai Zrt. (székhely: 1141 Budapest,
Kő s ze g utc a 4 . ) aj ánl attevő k aj źn|ata érvénye s.

2. az ,,osszességében a legelőnyösebb ajanlat,, birtiati szempont alapján abeszerzési eljráľás

nyertese a CompAľt Stúdió Kft. (szélůely: 1034 Budapest, Bécsi út 88-90.)' ajttnIata..

térinformatikai rendszet kiépítésének áĺa 2.200.000,- Ft +AFA, support havi díja
12x250.000,- Ft +AFA, rendelkezésľe állási iđő: (óľďperc) 0 óra 30 perc.

3. a nyeľtes ajánlatot kövętő legkedvezőbb aján|atot tevő a Varinex Infoľmatikai Zrt.
(székhely: tI4I Budapest, Kősze,g utca 4.), aján|ata: téńnfoľmatikai rendszeľ
kiépítésének ára 2.2OO.OO0,- Ft +ÁFA, support havi díja 12x250.000,- Ft +ÁFA,
rendelkezésľe állási idő: (órďperc) 3 fua'

4. a2. pont alapján felkéri a Polgármestert a szźilítasi szerzőđés aIáítására.

Felelős: Polgármester
Hataĺidő: 1-3. pontok esetén 2013.június I0.,4. pont esetén 2013.június 15.

A Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosztáty tájékoztatása alapján: Aszerződés aláíľásľa
keľiilt 20Í3. július 9-én. A téľinfoľmatikai rendszer kiépítése folyamatban van.

,,Budapest, Wil. keriilet Józsefvdľosi onkormúnyzat tutajdondt képező laklÍ- és
iizemi épiiletek, Iakdsok és egyéb funkciójlł helyiségek, helyiségcsoportok, ĺires
telkek gyorsszolgdlati (24 órdý hibaelhórítdsa, karbantartdsa' felújítlźsa vagy

részleges felújítdsa, valamint onkoľmdnyzati tulajdonú tdrsashdzi albetétek és hltzi
orvosi rendelők gyorsszolgdlati hibaelhdľítdsifeladatainak elldtdsa,'tdrgyĺl

közbeszerzési eljdrds ajdnlattételi felhívltsdnak elfogaddsa, valamint hozzlÍjlÍľulús az
e lj dr ós kezdemé ny ezě s é h ez

6 44 l 20Í3. (\{. 1 0.) sz. Váro s gazdálko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ,,Budapest, VIII. keľület Józsefuarosi
onkoľmányzat tu|ajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú
helyiségek, helyiségcsopoľtok, ĺires telkek gyoľsszolgálati (24 órás) hibaelharítása,
karbarfiartása, felújítása vagy részleges felújítása' valamint onkormányzati fulajdonú
társashźzi albetétek és házi orvosi rendelők gyoľsszolgálati hibaelhríľítási feladatainak
e||átásď,tárgytlkozbeszerzésieljárásbanugydönt,hogy
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1. akozbeszeľzésekľől szőIő2011. évi CVm. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljárásľend szerinti, nyílt közbeszeľzési eljáľást folytat le.

2. elfogadja az előterjesztés 1. számu mellékletét képezó ajánlattéte|i felhívást és a2.
számumellékletétképezőaján|attéte|idokumentációt.

3. a hattnozat szerinti kozbeszetzési eljárást megindítja és az ajtn|attéte|i felhívást
megjelenteti.

Fęlelős: polgáľmesteľ
Hatfuiđo: 2013 .június 1 0.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési
Eľtesítő 2013ĺ7|' számában jelent meg. Az ajńn|attételi hatáľidő 2013. július 04. napja
volt, a hivatalos közbeszerzési tanácsadĺii feladatokat ellátó' ESZ-KER Kft. a beérkezett
aj ánlatoka t 2013. július 04. 1 0.00 ĺírakoľ bontotta.

ravaslat a ,,Budapest' WII. keriilet Józsefvdrosi onkormúnyzat tulajdonút képező
lakó- és iizemi épiiletek, lakdsok és egyéb funkciójĺ|l helyiségek, helyiségcsoportok,
iires telkek gyoľsszolgdlati (24 óľĺÍý hibaelhúľítlźsa, karbantartĺÍsa' felújítttsa vagy
részleges felújítúsa, valamint onkormdnyzati tulajdonú tórsoshlÍzi albetétek és hdzi

orvosi rendelők gyorsszolgúIati hibaelhdrítdsifeladatainak elldtósa" tórgyú
vdllalkoztÍsi szerződés módosítlźsáľa

6 45 12013. (VI. 1 0.) sz. Váro s g azdáI.ko dási és P énzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazattal)

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest, VIII. keriilet Józsefuĺíľosi onkormźnyzat tulajdonát képezo lakó- és
uzemi épületek' lakások és egyéb fimkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, tires telkek
gyorsszolgálati (24 órás) hibaelhárítása, karbantartása, felújítása vagy részleges
felújítása, valamint onkoľmĺányzati tulajdonú társashazi a|betétek és házi orvosi
rendelők gyorsszolgtllati hibaelháľítási feladatainak ellátźsa,, tárgytl, a Józsefuaľosi
onkormrányzat és azÉpkar Ztt. kozotti,határozott ídőtartamú vá||a|kozási szerződést
20|3. július 31-ig meghosszabbítja. A módosítás a Yá||a|kozási szerződés egyéb
pontjait nem érinti.

2. ahatározat 1. pontja alapjźn felkéri a polgármesteľt a szetzőđésmódosítás a|áításfua.

Felelős: polgármester
Hatźrĺđó: 2013 .június 1 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Vállalkozási szerződés módosítása megkiitése
megtłirtént.

Kijzter iilet-h as zn ĺÍlati kérelme k elbíróIds a

A Yźxosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterrilet-haszntiati
hozzájáĺuIást ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyekben:
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6 46 l 20|3. (vI. 1 0.) sz. város g azdá.Jko dálsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

Közterület-hasznáIő, kéľelmező: Józsefuárosi Yárosiizemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

KĺjzteľĹi1et-haszná|atideje: 2013.júniusI0.-2013.június28.
Köztęrület-haszná|at céIja: építési munkaterĹilet (faültetés)
KöZterület-hasznä|at helye: Tretbrt u. 2-8.

Bľódy Sándor u. 3-9.
Bródy Sandor u. |9-fI.
Somogyi Béla u. 8-26.
Rökk Szilárd u. 23.a-45.

KtjzteľĹi1et-haszná|atnagysága: 77 fił

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.június 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizterület.
használati engedély kiadásľa keľiilt.

6 47 12013. (vL 1 0.) sz. Váro s gazdálko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozzta
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

Közteľü1et-hasznźiő.kérelmező: woRTExKft.
(l136 Budapest, Hegedús Gyula u.2I.)

KĺjzteľÍilet-hasznźiatideje: 2013.június II.-20|3.október 30.

Kĺizterület-haszĺźiat cé|ja.. építési munkateľület (á||ványzat. konténeľ,
rakodási teľiilet)

KozterĹilet-haszná|at helye: Baueľ Sandor u. 19.

Közteriilet-haszná'|atnagysága.. 290 m2

Felelős: polgármester
Határidő: zUI3.június 10.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy tájé:koztatása alapján: A kiizteľüIet.
használati engedély kiadásľa keľiilt.

6 48 ĺ f013. (u. 1 0.) sz. Vá ľos g azdá.Jko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozłta
(egyh an gú, |2 igen szav azatta|)

KcjzterĹilet-hasznáIő.kérelmező: WALL PLUS Bt.
(1086 Budapest, Dobozi u.41.)

KöZterület-hasznáIatideje: 20|3.június 13.-2013.szeptember 13.

Kozteľület-haszntiat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|athe1ye: Mátyás tér 12.

Közterület-haszná|atnagysága: |4m"

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. iúnius 10.



A Vagyongazdálkodási és lJzeme|tetési Ügyosztály tájékoztatász alapján: A kiizterület.
használati engedéIy kiadásra keriĺlt.

64912013. (vI.10.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, lf igen szav azatta|)

Közterület-hasznźůő, kérelmező: Józsefuárosi KöziisségiHázakNonpľofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Kĺjztertilet-hasznźiatideje: 20|3.junius 17.-2013.augusztus 23.
Közteriilet-hasznźiat céIja: Napközis gyeľmektábor
Kĺjzteriilet-haszná|at helye: Mátyáę tér 15. sz. előtti park és játszótér
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága.. 400 m"

Felelős: polgármester
}Jatźlriđő: 2013 .június 1 0.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáł'|y tájékoztatása alapján: A közteriilet.
használati engedély kiadásra került.

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájáruIást ad _ teljes díjfizętéssel - az alźlbbi ügyben:

650 I20t3. (VL 1 0.) sz. Vá ľo s g azdál,ko d'ási és Pénzii gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhan gú, Í2 igen szav azatta|)

KözteľĹilet-haszná|ő,kéľelmező: Rijon Kft.
(1082 Budapest, Ülloĺ ĺt 60-62.)

Köztenilet-haszĺáIatídeje: ZUl3.junius 10.-20l4.junius 09.
Kĺjzterület-hasznźiat céIja: vendéglátó tęrasz
Köztertilęt-hasznźiatnagysága: 18m'
Kĺizterület-haszná|athelye: Futó u. 54. (tJllő út saľok)

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.junius 10.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beflzette a ktizteľület.használati díjat' az engedély kiadásľa keľiilt.

651 ĺ2013. (u. 1 0.) sz. Város g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangri, L2 igen szavazattal)

Közterület-haszná|ő,kérelmező: BiovillageKft.
(1081 Budapest, Népszínhaz v27.)

KöZterület-hasznźllatideje: 2013.junius 20.-20l4.junius 19.

Ktjzteľtilet-haszná|at cé|ja: aľubemutató
KĺjzterĹilet-haszná|at helye: Népszínházu.27.
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Kĺjzteľület-haszná|atnagysága: 2mf

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013.június 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az iigyfé|
beťwette a ktizteľĺilet-használati díjat' az engedéIy kiadásra keľiilt.

652 l 2013. (W. 1 0.) sz. Váro s gazdáIko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozzta
(egyhangrĺ, t2 igen szavazattzl)

Kcjzterület-hasznźl|ő,kére|mező: Biovillage Kft.
(1081 Buđapest, Népszínhaz u.27.)

KöZterĹilet-hasznźtlatideje: 2013.június 20.-2014.június 19.

KözteľĹilet-hasznáIat cé|ja: árubemutató
Közteľület-hasznáIathelye: Népszínhaz u.23.
KöZterülęt-hasznźiat nagysága: 2m"

Felelős: polgármester
Hataĺidő: z}|3.junius 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáiy táĄékoztatása alapján: Az ĺigyfél
befizette a ktizteľiilet.használati díjat' az engedéIy kiadásra kerĺilt.

653 l 2013. (\{. 1 0.) sz. Yá ros gazdálkodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a 361120|3 (IV.15.) sz.
hattr ozatát 20 13 . j únius 1 O-től visszavonj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.június 10.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása a|apján: A RusContact
Kft. közteľület.használati kérelmével kapcsolatos döntés visszavonásľa keľült.

654|2013. (VI.10.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság _ fenntaľťva korábbi á||ásfogla|ását 148612012.
(XII.12.) sz. hatáĺozat - úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulźtst ad teljes
díjfizetéssel a Kisfaludy Haz Kft-nek, amennyiben a Kisfaludy Haz Kft. megfizetí a járda
teljes szélességében a kozterület-hasznźiati díjat, 2012. 03. 22-tőI az utcafronti telekhatar
síkjan túllógó elektromos kapcsoló szekľény utáni díjat, valamint a kieső paľkolás utani díjat
is összesen 858.742,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 .junius 1 0.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: Az iigyfél
beťlzette a közterĺilet-használati díjat' az engedély kiadásra került.

A Váľosgazdálkoclási és Pénziigyi Bizottság ĺlgy clcint, hogy közteľĹilet-használati
hozzájáru|źlst ad - díjmentességgel - azalźłbbi ügyekben:

65512013. (u.10.) sz. Városgazd'áikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

Kcizterület-hasznźiő,kére|męző: Főépszeľ Építő és Fővállalkozó Kft.
(II47 Budapest, Fťľész u. 7.)

Közterület-hasznáIatideje: 2013.június 10.-2013.november 10.

Közterület-haszná|at céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás, á||ványozts)
KözterĹilet-hasznáIat helye: Szerdahelyi u. 1 1.

Közterület-hasznźiatnagysága: 80m.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. junius 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: A ktizteľiilet-
használati engedély kiadásľa keľült.

656 l 20 13. (\Ą. 1 0.) sz. Váro s g azdáI.ko d'ási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

Kcjzterület-haszĺtiő.kére|mező: Táľsasház Teleki tér 5.
(1086 Budapest, Teleki téľ 5.)

Közterület-hasznáLatideje: 2013.junius l0.-20l3.november20.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás, á|Iványozás)
Közterĺilet-hasznáIat helye: Teleki tér 5.

Közterület-hasznźiatnagysága: 13Ofił

Felelős: polgármester
Hatariđő : 2013 . június 1 0.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A ktizterület.
használati en gedély kiad ás ľa került.

657 l20 Í3. (\Ą. 1 0.) sz. Váro s g azd'áilko dálsĺ és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhan gú, |2 igen szav azatta|)

Közteľület-haszná|ő. kéľelmező: Társasház Teleki tér 6.
(1086 Budapest, Teleki t& 6.)

Közterület-hasznźiatideje: 2013.június 07.-2013.szeptember 10.

Közterület-haszná|atcé\a: építési munkateľület (homlokzat feltĺjítás, á||ványozás,
konténer elhelyezés)

Közterü1et-haszná|athelve: Teleki téľ 6.
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Köztertilet-haszná|atnagysága: 98m.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2013. június 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľĺĺlet-
használati engedély kiadásra kerĺilt.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a Budapest VIII. Szlźzados ťlt (Kerepesi út - Szöľény u-i
szakasz), valamint a Budapest WII. Szörény u. (Szózados tűt _ Hungdria krt. között)

útfe I új ít lÍs kö zt e r iil eti m un kóih o z

658 l l 2013. (\Ą. 1 0.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzůĺ gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú 

' 
Í2 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Lantai Gyula tita| tervezett, a
Budapest YIIJ. Szazađos rit (Kerepesi út - Szörény u-i szakasz), valamint a Budapest VIII.
Szörény u. (Százađos út Hungaria Kľt. kcizött) útfelújítás kĺizterĹileti munkáinak
megvalósításźlhoz szükséges tulajdonosi _hozzájźrulását megadja a következő feltételekkel:

rJ gyiratszttm: I 6-43 0 I 4 I 20 13 .

Kérelmező: Via Futura Kft., tervezoLantai Gyula
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Szźnaďos út (hĺsz.: 38860) Kerepesi út _ Szöľény utca

közötti szakasza jźrda és útpályabontással éľintett,
Budapest VIII. kertilet Szĺirény utca (hľsz.: 38882/1) Szźľ;ađos út - Hungária
krt. k<jzĺjtti szakasza járda és útpályabontással éľintett,

Targy: Tulajdonosi hozzájźrulás, a Budapest VIII. Szazados út (Kerepesi út - Szĺirény u-i
szakasz), valamint a Budapest VIII. Szörény u. (Százados út _ Hungĺĺria krt. közĺitt)
útfelúj ítás kozterületi munkáihoz.

Helyľeállítási k<jtelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kĺizút szegé|yezésének, járdaszakasztlnak, és útpályanak
teljes szélességben és atervezett rétegrendben történő helyreállítása (kialakítása).
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő úťvonalat jőIIáthatőan jeLzik,
- jól láthatóantźĺjékońatjźkaz úthasználókat a burkolatbontás vźrhatő időtartamźxő|,
- kötelezi akivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben tĺlľténő helyreállításáľa,
- aber,lhźnó és kivitelezókozosen 5 év saraÍLciźLtvźila| a helvreállított burkolatéľt.

Felelős: polgármester
Hatańdő 20|3. június 1 0.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tu|ajdonosi
hoz'zájárulás okiľat kiadmány ozásr a került.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a Budapest VIil. Szerdahelyi u 2. közlÍtcsatlakozds és
j dr daép ít é s kij zter iil eti m un kdi h o z
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6 59 l 2013. (\Ą. 1 0.) sz. váľo s g azdá.Jko dáts i és P énzii gyi Bizotts ńg határ ozata
(egyhangú, t2 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Kovácsné Mertli Erzsébet ź.Jtal

tervezeff., a Budapest VIII. Szerdahelyi u, 2. közútcsatlakozás és járđaépítés kcizterületi
munkáinak megvalósításához szfüséges tulajdonosi - hozzźĄźrulását megadja a kovetkezó
feltételekkel:

Ügyiratszám : 16-65612013.
Kérelmező: Metrodom Mátyás Téľ Kft. Kft.,tervező Kovácsné Mertli Eľzsébet
Helyszínek: Budapest VIII. keľület Szerdahelyi u. 2. szám'ű épület (hrsz.: 35345) előtt

talźt|hatő jźttdaszakaszésútszegélybontássa|érintett,

Táĺgy: Tulajdonosi hozzájárulás, Bp. VIII. Szerdahelyi u. 2. kozűtcsatlakozás és járdaépítés
közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a buľkolatbontással érintett helyi koztlt szegélyezésének, járdaszakaszának teljes
szélességben és a tętvezett ľétegľendben történő helyreá|Iítása (kialakítása).
- a brľkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jő|Iáthatőan jeIzík,
- jőI|áthatőaĺtźtjékońatjtkazifthasznźl|őkat a burkolatbontás vźlrhatő iđőtartamaÍól,
- kötelezi akivitę|ezot a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||itására,
- abenlhtnó és kivitelező köztĺsen 5 év saraÍIciátvállal a helyľeállított burkolatért.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3.június 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kiizútkeze|ői hozzájáľulás okiľatok kĺadmány ozásra keľůiltek.

Tulajdonosi hoadjdrulds a Budapest VIn. Mútyús tér I0. lakóépiilet előtti poller
dtépítés közter iileti m unkdih oz

660 t 2013. (\Ą. 1 0.) sz. Váľos gazdálko d ás ĺ és PénzÍi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azattal)

A Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Metľodom Mátyás Tér áItaI

k&e|mezętt' a Budapest VIII. Mátyás téľ 10. lakóépiilet előtti poller átépités közteľĹileti
munkáinak megvalósításźłloz szĹikséges tulajdonosi _ hozzájźnulását megadja a ktjvetkező
feltételekkel:

IJ gyiratszám: 1 6-826 l20 13 .

Kére|mezo: Metrodom Mátyás Tér Kft. Kft.
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Mátyás tér 10. száĺrru épiĺlet (hľsz.: 35149) e|őtt

talá|hatő j ćtr daszakasz b o ntás s al é ri n tett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájaru|ás, a Budapest VIII. Mátyás tét 10. lakóépület előtti poller
átépítés kĺjzterületi munkáihoz.
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Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi közút jźrdaszakaszának teljes szélességben történő
helyreállítása. A díszburkolatok megbontásával érintett szakaszon a közútkezelői
hozzájáruláshoz. és majdani munkakezdési engedélyhez előíľjuk. hogy az adott burkolatot
(díszburkolatot) építő eredeti kivitelező végzi el a burkolatépítéseket. és vállalja a megbontott
és újľaépített díszbuľkolatľa. a earanciális idő kiterjesztését (annak átadásától számított 5
évig). és eĺ résztinkľe kiállított nyilatkozatában vállalia.
- a burkolatbontás helyszínét elkerulő útvonalat jólláthatóan jelzik,
- jól láthatóantájékońatják az úthasználókat a buľkolatbontás vźrhatő iďőtartarĺárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjrténő helyreállításaľa,
- aben,lházó és kivitelező köztisen 5 év saranciźLtvá||a| a helvreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Határídő: 20|3 .június 1 0.

A Vagyongazdálkodásĺ és ÜzemeltetésÍ tigyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kiizútkeze|ői hozzájárulás okiratok kiadmány ozásra kerůiltek.

Tulajdonosi hozzlźjdrulús a Budapest VIII. József krt. 16. volt MliV kotlégium
ótalakítltsa szdlloddvd (Bacsó Béla u 13. előtti jdrdaszakasz) ktizlekedési

m un kaľészéne k közteľ iileti munkdih oz

661 ĺ ĺ2013. (\Ą. 1 0.) sz. Város g azdá|ko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan grĺ, 12 igen szav azatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zso|nai KIára á|ta| tervezett, a
Budapest VIII. József krt. 16. volt MAV kollégium źta|akítása szá|Iodává (Bacsó Béla u. 13.

előtti jaľdaszakasz) közlekędési munkarészének közterületi munkáinak megvalósítástůloz
szfü séges fulaj donosi - hozzájfuulását megadj a a kĺjvetkező feltételekkel :

IJ gyiratszám: I 6-9 13 l 20|3 .

Kérelmező: Hydľoterv Kft., tervező Zso|naiKlára
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 13. szttmí épiilet (hľsz.: 3484212) eIótt

ta|á|hatő j źlr daszakasz b o ntás s al éľin tett,

Tárgy: TulajdonosihozzźĄźtrulás, a Budapest VIII. József krt. 16. volt lĺ.ą.v kollégium
átalakítása szźi|odává (Bacsó Béla u. 13. előtti jźttdaszakasz) közlekedési
munkarészének kĺizterĹileti munkáihoz

Helyreállítási kĺjtelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi kozít szegé|yezésének, jźrdaszakaszźnak teljes
szélességben és a teruezett rétegrendbęn tcjrténő he|yreá||ítása (kialakítása).
- a burkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jólláthatóarltájékońatjákaz úthasználókat a burkolatbontás vaľható iďőtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállításaľa,
- aberuhźnó és kivitelező közösen 5 év saranciát vállala helvreállított buľkolatért.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013 .június 1 0.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztáůy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kłizútkeze|ői hozzájáru|ás okiratok kiadmányo zásra keriiltek.

Iavaslat u Teleki téľi ideiglenes piac konténeľekre vonatkozó bérleti szerződés
megkötésére

66fl2013. (u.10.) sz. Váľosgazd'á|kod'ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(e gyhan gú, |2 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. 201'3. szeptembeľ 30-ig, hatźrozott időtartamú konténer bérleti szeruőđést köt a
Mobilbox Konténer Keľeskedelmi Kft.-vel (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.

4.). A konténerek tárolási helye: Budapest, VIII. keľĹilet Teleki téri ideiglenes piac,
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 17-19. A bérleti díj összege havonta ĺettő I.666.343,-
Ft.

2. ahatározat 1. pontja a|apjtn felkéri a polgáľmesteľt a béľleti szerzőđés alźitásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺido 20|3 .junius 1 0.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A
szerződéskiités megtörtént; a szerződés száma 26112013., a szerződéstárba feltiiltésre
kerůilt.

Európai soRs-TÁRsAK Közhasznú Egyesiitetének új bérleti jogviszony létesí.tésére
vonatkozó kérelme a Budapest VIil., Dobozi u. 7-9. szúm algtti helyiség

vonatkozlÍsdban

663 l20I3. (\Ą. 1 0.) sz. Váľos g azd'áůko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a Humĺínszo|gá|tatási Bizottság
javaslata a|apjźn

I) hozzttjarul új bérleti jogviszony létesítéséhez az Eurőpai SoRS-TÁns'ł'x Ktizhasznú
Egyesůiletév e| az íĺgat|an-nyilvántartásban a 35381l0lil3 he|ytajzí számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. kerůilet, Dobozi u.7-9. szám alatti, I59 m. aIapterĹiletii
<ĺnkormányzati tulajdonú, udvaľi, füldszinti nem lakás célú helyiség vonatkozásában
50.000'- Ft/hó + Afa bérleti ł konjzemi és külön szo|gáItatási díjak összegen történő
megá||apitásáva| a hattrozathozata|t követő hónap 1. napjától, hatáĺozotí időre 2018.
decembeľ 3l-ig, ahatáĺozat további pontjainak vá|tozatIarrul hagyása mellett.

2) az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétele,hogy abérIő k<jteles

a) a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuarosi onkormányzatot
támo gatóként szeľepeltetni.



3)

4)

b) a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadóóra, gýlés,
ľendezvény, tanácskozás,Íanácsadás) a Béľbeadót tájékońatn, meghívót küldeni.

c) minden év mĺĺrcius 15. napjáig benyújtani az ađoÍt évre vonatkoző szakmaĺ tervét,
amelyből kiderül, hogy milyen eseményeketteruez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgźija
Józsefuaľos és a józsefvárosi lakosok érdekeit.

d) minden év május 31. napjáig az e|őző éves tevékenységéről szőIő, az onkormányzat
á|ta|meghatározotttarta|múszakmaibeszámolóját.

e) a helyiségbeĺ az alapszabźtIyában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engeđéIyezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szal<rnai beszámoló éľtékelésére és elfogadźstna a hatáskörrel
rendelkező bizottság (Humánszo|gźůtatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel
rendelkező bizoÍtság az első éves szakmai tervet és beszĺĺmolót elfogadta így az
onkormanyzat íl|ajdonában á11ó nem lakás céljaľa szolgáIő helyiségek bérleti dijara
vonatkozó képviselő-testĹileti határozatban foglalt a civil tevékenységhez kapcsolódó
bérleti díj kerül megállapításra.

amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szaltnai terve,
szak'rnai beszámolój a alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuáros érdekében végezi,tĺgy abérleti díj az érintett év januáľ I.napjttőI,azal<kor
érvényes szabályok szerint kiszámított béľlęti díjnak megfelelő <isszeg + infláció éľtékľe
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolójaalapjźnbizonyított' hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás
célú helyiségek bérleti díjának megállapításaľól sző|ő 22412012. (VII. 05.) számis'
Képviselő-testiileti hatźrozat 2I. pontjában meghatáĺozott eggyel magasabb kategőiźlba
sorolt bérleti díjra emelkedik.

a béľleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljaľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeirőI szóló 17/2005. (IV. 20.)
szám,Ú Budapest Józsefuĺĺrosi onkormźnyzati rendelet 13. $ (2) bekezđése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjrán
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvźlllalási nyilatkozat a|éńrását vźilalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft
Hataridő: zll3.június 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3. júIius 12-én a bérleti szerződés megkłitésľe
keľůĺlt. További ĺigyintézést nem ĺgényel.

P. N. egyéni vdllalkołí és N. B. egyéni vúllalkozlí bérbevételi kérelme a Budapest
WII. keriłIet, Rúkóczi l,it 27/B. szóm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkoztźsdban

66412013. (vI.10.) sz. Városgazd'á|kodálsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(e gyhan gú, Í2 igen szav azattal)

A Y źtrosgazdálkodási és P énzugyi Bizottság úgy dönt, hogy :

s)
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1.)

2.)

nem iárul hozzá a Budapest VIII., 36437l8ĺN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII.' Rákóczi út 27tB. szám a|att taltt|hatő,96m"
alapterületű, tires, önkormányzati t|J|ajďonú, utcai, ftjldszinti bejáratt nem lakás célú
tizl ethe lyi s é g b érb ead ásáho z, Németh B emadett e gyéni v áIIa|ko ző t észér e.

hozzó-iórul a Budapest VIII., 36437ĺ8ĺN3helyrĄzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.' Rákóczi űt 27tB. szám a|atl talá|hatő,96m" alapterĹiletű, tires,
önkormányzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti bejáratu nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásáhozhatáĺozott időre 2018. december 31-ig P. N. egyéni vállalkoző tészére,
szeszmentes vendéglátás cé|jćra, 150.000'- Ft/hó + Afa bérleti + kijzijzęmi- és külön
szo|gá|tatźlsi díj ak ö sszegen.

a bérleti szerzodés megkcitésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.)
sztlmis, Budapest Józsefuárosi onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségváL|alási nyilatkozat a|áírźtsźú. vźilalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, iigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2013.június 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 13-án mindkét kérelmező éľtesítése
megtiirtént. A bérleti szerződés nem kerůilt megkiitésre. TovábbÍ ügyintézést nem
igényel.

J av aslat g ěp ko cs i- b e úI ló k b érb e a d ds ór a (3 d b)

665 120|3. (vI. 1 0.) sz. Vá ros g azdá.Jko dási és Pénzügyi B izotts ág határ ozzta
(egyhan gú, L2 igen szav azattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedélyezi Algács Zoltźnrészérehatźrozat|an idejű bérletí szerzodés megkötését a

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti 3557617 Łusz-iĺ telken kialakított gépkocsi-
beá|Iőra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + a.fa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI. 07.) számt onkormanyzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a
bérleti szęrzőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegíi óvadék megťlzetése.

3, Az 59l2OI1. (XI. O7.) számű onkoľmányzatí renđelet 15. $ (4) a.) pontja
alapjźn eltekint az egyolđalú kotelezettség vállalő nyl|atkozat kozjegyzői okiratba
foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határido: 2013. június 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szeľződés aláíľásra kerůilt 20t3. június
24.én. Az iigy további intézkedést nem igényel.
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