
9 18 l 2013. (Ix. 02.) sz. Váľo s g azdáI.ko dźlsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi jogkciľben eljárvahozzájáĺul a Budapest VIII. keľĹilet, Kisfaludy utca 5.
(hľsz.: 35631) szám a|aÍti cĺnkormányzati tulajdonú lakótelken a telek hátső részét
elfoglaló - ,,B''-,,C',-,,D,, je|tJ, összesen 7b5 m" szintterülętu - használaton kívtili'
romos épületcsoport bontás építéstigyi hatósági engeđé|yeztetéséhez.

Felelős: polgármester
Hataridő : 2013 . szeptembet 2.

2. a hatźľozat 1. pontja a|apján felkéľi a Kisfalu Kft-t a hozzájarulő nyíIatkozat
elkészítésérc és az engedéIyezésben eljĺíró hatóság felé történő benyújtásĺáľa.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidĺĺ: 2013. szeptember 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a bontási engedélyt a hatóság kĺadta.

Javaslat a Budapest VIil. keľiilet Nagytemplom u. 3. szúm alatti Bölcsőde belső
j ĺźt s zó k e rtj é b e ny ú I lí fe kt e t őt e r o s z b uľ k o I ĺÍ s i é s lttj dr ó l efe d é s kiv it e l e zé s é r e

9Í912013. (Ix.02.) sz. Városgazd'áůkodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(14 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Budapest VIII. kertilet Nagýemplom u. 3. szám alatti bölcsőde udvari fektetőterasz
és kijáró csúszásmentes buľkolat kialakítás, kijáľó lefedés és a jobb oldali telekhatáľt
|ęzźro téglakerítés betonfedkő javítás munkĺĺkĺa vonatkozó, kozbeszerzési étékhatĺírt
el nem érł5 beszętzési eljárásbaĺ a |egalacsonyabb összegű, érvényes ajźr:/'atot a
Thelien Tervező Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kľt. 69., aďőszám: |4819708-2-
42, számlaszáma: 10918001-00000060-84800008, cjsz.: 01-09-921438) tette, ajźnlati
ár nettó I.|79.772,- Ft + ÁFA, ezért azeljĺáľás nyertes ajźnhattevője.

Felelő s : pol gáľmester, Ki sfalu Kft . iigyve zető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. szeptember 2.

2. ahatźrozat 1. pontja alapjánfelkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzatnevébęna
munkálatok e|végzéséte az e|őterjesztés 3. számu mellékletét képező vá||a|kozźsí
szerződést kösse meg' a 2013. évi költségvetésben a 11601 címęn a Nagytemplom u.
Bĺilcsőde levegőterasz és főépnlet kĺjzötti szakaszta tetőépítés e|oirźlnyzatterhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: a vćila|kozźsi szęrzódés aIáírásának hatáľidej e 2013. szeptember 9.
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3. a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettő száłrůaérték I0 %o-a +

ÁFA, II7.g77,- Ft + ÁFA, a2OI3. évi koltségvetésben a 11601 címen Nagytemplom
u. Bĺjlcsőde levegőteľasz és főéptilet közötti szakaszratetőépítés előkányzat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatoja
Hataridő: 2013. szeptember 2.

A lfisfalu Ifft. tájékoztatása alapján: A kivitelezósi munkálatok 2013. novcmbcľ 4-ľc
elkésziiltek.

Segí.tő Kéz System Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keriłlet, Lujza u. 2/b.

s zdm al atti ťir e s ö n ko ľ mdny zat i t ul aj do n ťl h e ly i s é g v o n at k o zlźs d b an

920 l 20Í3. (Ix.02.) sz. Váľos g azdá'Jko dás i és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(0 igen' 3 nem, II ŕ.a,rtőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy az aIábbi határozatí javaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájáruĺ a Budapest VIII., 35364 helyrajzi szdmon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest WII., Lujza u. 2/b. szdm alatt talólható, 6] m' alapterületíí, iłres,

onkormányzati tulajdonú, utcai bejdratú alagsoľi nem ĺakás célú helyiség béľbeadósához
határozatlan időre 30 napos felmondással, Segítő Kéz System Kft. részére, sörÓző,
boľozó céIjáľa, 66.000,- Ft/hó + Á7a bérleti + kozüzemi- és M;tan szolgáltatási díjak
osszegen.

2.) a bérleti szerződés megkt;tésének fettéteĺe, hogy az onkormónyzat tulajdonóban áIIó
nem lakńs céljára szolgáló helyiségek béľbeadásánakfeltételeiről szóló 35/20]3. (I/I. 20.)

számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s Q) bekpzdése alapjón 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
lúzjeglző előtt egloĺdalú kotelezettségvállalási nyiĺatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Fe1elős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. szeptember 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél értesítése megtiiľtént, ám a rendeletben
előírt szeľződéskiitésĺ hatáľidőn belůil a szerződést nem kiittitte meg.

P. Gy. T. magdnszemély bérbevételi kéľelme a Budapest WII. keriilet, Német u. 17-
19. szdm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú hęlyisěg vonatkoztÍsúban

921 l 20Í3. (Ix. 02.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzii gyi B ĺzotts ág batár ozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáľul a Budapest VIII., 35217l1ĺNt4 helyrajzi számon nyilvántartott,^természetben
a Budapest VIII., Német u. 17-19. szám a|att ta|á|ható, IV. emeleti II m" alapterĹiletű'
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üres, önkorľnányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadésához P. Gy. T.
magánszemély részére hatátozatIan időre, 30 napos felmondási idő kikcitésével,
ruktározźs cé|jára,5.540'. Ft/hó + Afa béľleti + kozizemi és különszo|gáItatási díjak
összegen.

2. a bérleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdorrában álló
nem lakás céIjfua szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szźtmú Budapest Józsefuáľosi onkoľmtnyzati rendelet 14. $ (2) bekezđése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvá||alási nyilatkozat aIáírásźú' vá||alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013 ' szeptember 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. szeptemberl3.án béľleti szerződést
kiittitt. Továbbĺ ügyintézést nem igényel.

Babus ZöId Trans KÍt. |ij béľleti jogviszony létesítésére vonatkozó kéľelme a
Budapest VIil., Pľdter u. 33. szdm alatti helyiség vonatkozdsdban

922 l20t3. (Ix. 02.) sz. Váro s g azdá|ko dási és Pénzii gyÍ Bizotts ág határ ozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazztta|)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzá.iárul ii béľleti jogviszony létesítéséhez a Babus Ziild Tľans KÍt-vel, az
ingatlan-nyilvríntaľtásbarl a36323l0lN2 helyrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben
a Budapest VIII. keľĺilet, Pľáteľ u. 33. szám a|atti, 19 ^, alapteľiiletű
cinkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem Iakás célú helyiség vonatkozźsźtban
11.635'. Ft/hó + Afa bérleti * kozúzemi és külĺin szolgźůtatási díjak összegen
határozatIan időre, 30 napos fęlmondási idővel, zöldség-gyÍimölcs és
vegyeskereskedés (palackozott szeszárusítás nélkül) cé|jźra.

2. a35l20I3. (VI. 20.) szźtmű ĺinkormanyzati rcnde|et 14. $ (2) bekezdés alapjan abérlo
3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltĺiltés megfizetésére' és a 17. $ (a)
bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoIdalú kcitelezettségvźt||a|ásí nyilatkozat
a|áir ásár a kötel ezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 2013 . szeptember 9.

.Ą Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyféI értesítése megttiľtént, ám a ľendeletben
előírt szerződéskiitési határidőn beliil a szerződ'ést nem ktitiitte meg.

ZöIdsziget-Virdg Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Szörény u. 5-7.
s zđm alatti iiľ es önkormdnyzati tulaj don ú helyis ég ý onatkozlźs lÍb gn

92312013. (Ix.02.) sz. Városgazdá|kod,álsi és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 38878l0ĺN1- he|ytajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Sztirény u. 5-7. szám alatt talá|hatő, I57 m.
alapterületti, üres, önkormányzati t,iajdonú, utcai pinceszinti nem lakás célú helyiség 31

m2-". részének bérbeadásálhozhatározatlanidőre, 30 napos felmondási idő kikötésével,
aZö|dsziget.Viľág KJÍt, tészéte,ruktźlr cé|játa,25.000,- Ft/hó + Afa bérleti + koztizemi-
és külön szolgáLtatási díjak összegen.

2.) A helyiség ideiglenes leválasztásának, valamint a bérletí szerzőďés megszűnése esetén

a helyiség eredeti állapotának visszaá||ítźtsanak koltsége a bérlőt terheli.

3.) a béľteti szeruőđés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkormźnyzat tulajdonában á11ó

nem lakás céIjźraszolgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

sztmtBudapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan

kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat aLáírását vállalja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 20|3. szeptember 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. oktĺĺbeľ 30.án bérleti szeľződést
kiitt'tt. További ůigyintézést nem igényel.

Javaslat a Juharos Ügyvédi lroda megbízlÍsi szerződésének 2013. jlilius havi
telj es ítés ig azo llÍs dr a

92 4 t 20Í3. (Ix.02.) sz. Váro s gazdálko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasoIja elfogadásra a Juharos Ügyvédi lľodával kötött megbízási szeruódés teljesítés

igazo|ását 2013 .j úlius 1 -j étől 20|3 . j úlius 3 1 -ig teľj ed o idósza|<ra.

2. felkén a polgármestert a hattlĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aIźirására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 13.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: A Juhaľos Ügyvédi lroda
r észér e a telj es ítésigazolás a|áír ása m e gttiľtént.

HozztÍjdrallźs a Budapest WII., tian ft ............ szdm alatti,
helyrajzi szdmú lakdsingatlanra vonatkozó ajdndékozlÍsi szerződésben.foglult % - %

aľdnyú tulajdonjogszerzéshez ZART ULES
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926 l 2013. (Ix. 0 9.) sz. Vá ľo s gazd álko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, Í tttőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzat, mint
jelzálogjog jogosult képviseletébenhozzźĘźru| a . .. . . .... helyraj zi szźlmon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Ülloi ĺt szám a|atti ingatlan tekintetében H. T.
és H. T', valamint gyermekei H. T. és H. A. között 2013. augusztus 12-én létrejött
Ąĺándékozási Szerzodésben foglaltak szerint H. T. és H. A. % - % artnyí tulajdonjoganak
ajźnđékozźls jogcímén ingatlan-nyilvĺĺntartásba töľténő bejegyzéséhez'va|amint H. T. és H. T.
Ajándékozők javtra alapított holtig tartő, az ingatlan egészére kiterjedő haszonélvezetí jog
bejegyzéséhez a Józsefuárosi onkormányzat javfua 1. ranghelyen bejegyzett jelzálogjog,
elidegenítési és terhelési tilďom fenntaľtása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. szeptember 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hozzájálruló nyilatkozatot kiküldték 20|3.
szeptember 17-én. A tulajdon jog átvezetésre keľüIt az ingatlan-nyilvántartásba. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsdra (t dĐ ZÁRr ÜĺÉs

92712013. (Ix.09.) sz. Váľosgazdáikodáłsi és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélvezi Sz. M. L. részérehatározatlan idejű bérleti szeruőđés megkĺitését a Budapest
V[I., Bauer Sĺánđor u. 9. szám a|attí, 35129 hľsz-ú lakóépület udvaľiín kialakított
gépkocsi-beáI|őra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. u I.) pont szerinti béľlő a bérleti đíj megťĺzetése alól a 60ĺ2011. CXI. 07.) számil
cinkormányzati ľendelet rendelkezései alapján a mozgássérĹilt paľkolási
engedély érvényességi időpontjáig mentesül a bérleti díj ťĺzetési kĺjtelezettség alől.

3. az 59120|1. (XI. 07.) szźnnt önkoľmanyzati rcnďęIet 13. $ (2) bekezdése alapján elengedi
az ővađék megÍizetését, tekintettel a jelen határozatL.) pontjában foglalt mentességĺe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 1 6'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződést megktĺttitték 2013. szeptembeľ
13-án. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Dankó u. ...... ...... szdm alatti lakdsrafenndlló,
dljhĺÍtralěkos volt jogcím néIkiili lakdshasznúIók részleffizetési kérelmének

engedělyezése zÁnr tjĺns
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928l20L3. (Ix.09.) sz. városgazd,áÄkodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, 1tartőzkođás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzźtjáru| Sz. I. és Sz. I. részéte, a Budapest VIII. kerÍilet,

Dankó u. ... ....'. szám alatti lakásra fennálló, 1.381.925,- Ft tőke összegű
díjhátralók | 342.630,- Ft összcgrĺ késedelmi kamat, valamint a végrehajtással
osszefüggésben felmeríi|t 294.9I2,- Ft összegri költség, mindĺjsszesen: 2.019.467 ,- Ft
összegtí hátra|ék 48 havi _ egyenlő tĺjrlesztő összegű - részletekben történő

megťrzetéséhez. Amennyiben a rész|etťlzetési megállapodásban foglalt feltételeknek
megfelelően hiánýalanul teljesítik fizetésí kötelezettségeiket, atészletťĺzetést további
kamat nem terheli.

2. Amennyiben nevęzettek bármely hónap 15. napjáig Íizetési kötelezettségüknek nem,

vagy nęm maradéktalanul tesznek eleget, t,gy u tészletťlzetési megállapodás azonnal
felmondásra kertil, és a teljes díjhátralék, valamint - addig meg nem ťĺzetett -
késedelmi kamattaľtozásllk azonnal és egy <lsszegben esedékessé válik, és a
megállapodás felmondása utĺín, a követelés érvényesítése végett, a végrehajtási
elj aľások azonnaI tovább folyatódnak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺíľidő: 2013. szeptember 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: KiértesÍtést ktivetően, a ľészletfizetési
megátlapodást - az első részlet egyidejű megfizetése mellett - 2013. októbeľ 4-én
megkiittitték.

ravaslat a ,Szupeľvízió szocilÍlis munkdsok szdmóra megbíaÍsi szerződés keretében,,
tlÍľgyíl közbeszeľzési eljdľds eľedményének megúllapítdsdra ľírdlóbizottslÍg javaslata

alapjón ZART ULES

929 l 2013. (IX. 09.) sz. Váľos gazdálko dás i és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, I ŕ'artőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Szupervíziő hatőságí igyintézok szźtmáĺď, tárgý kozbeszerzési eljáľásban az
ERUDITIO OKTATASI ZRT. (1055 Budapest, Honvéd tér 10iA.) által benffitott
ajánlat, a Hoľváth & Dubecz Tanácsadó Kft. és Sixense Kft. konzoľcium (|22I
Budapest, Tatfuka u. 39lB.) közös ajźn|attevő által benyijtoÍt aján|at érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013 . szeptembeľ 9.

2. a ,,Szupewíziő hatósági ügyintézok szźmárď, tareyű kozbeszeruési eljárást
eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelos: polgármester
Hataĺidő: 2013. szeptember 9.
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3. a,,legalacsonyabb összegrĺ ellenszolgáltatás'' bírźiati szempont a|apjźnakozbeszerzési
eljáľás nyertes ajźn|attevője a Horváth & DubeczTaná,csadó Kft. és Sixense Kft.
konzorcium (I22I Budapest, Tatárka u. 39lB.) kĺizös ajánlattevő.

A nyeľtes ajźn|atot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő az ERUDITIO oKTArÁsĺ
Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/Ą.

Felelős: polgármester
}{atáriđő: 2013. szeptember 9.

A Humánszo|gá|tatálsi Ügyosztá./ly táfiékoztatása alapján: A szerződés 2013. szeptembeľ
23. napján megkiĺtésre kerůi|t, a szerződő Íé| a szerződésben foglaltaknak megfelelően
végzi a feladatot.

Iavaslat ,,Konténeľek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződěs
keľetében, túrgyĺl közbeszeľzési eljĺÍrús eredmények megdlla.pítýsdra Bírdlóbizottslźg

javaslata alapjdn ZART ULES

930l20t3. (Ix.09.) sz. Váľosgazdá|kodátsÍ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

I. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerzodés keretében''
tárgý kozbeszerzési eljarást _ az előterjesztés mellékletét képezo Birá|őbízottság
jegyzőkönyve és az egyéni bírźiatí lapok alapján - a Kbt. 76.$ (1) bekezdés b) pontja
alapjźn eredménýelenné nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 9.

2. 2013. novembeľ 30-ig, hatźnozott időtaĺamú konténer bérleti szerzóđést köt a
Mobilbox Konténer Keręskedelmi Kft-vel (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.
4.). A konténerek tárolási helye: Buđapest, VIII. kerület Teleki téri ideiglenes piac,
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 17-19. A bérleti díj összege havonta nettő I.666.343,-
Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 30.

3. felkéľi a polgármestert a I.2. pont szerinti bérleti szerzőďés a|áírásźlra,

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

I. az ideiglenes Teleki téľi piacon a kereskedőkkel a konténeľekľe vonatkozó béľleti
szetzodést köt 2013. szeptember 15-től 2013. november 30. napjáig az eloteqesnés
mellékletét képező konténer bérleti szerződés 1. száműtarta|mi elemekkel azza|,hogy
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az ideiglenes piaci kereskedők af013. szeptember 1. és 2013. szeptember 14' napja
kozötti időszakĺa kötelesek időarányosan kiszámított használati díjat megťĺzetni az
onko rmany zatnak, me ly haszn áIati díj a b ér1 eti díj ö s sze gé v eI me ge gy ező .

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 9.

2. felkéľi a polgánrresteľt a határozat II.1. pontjában mcgjelölt bérleti szerződések
megkötésére.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2013. szeptember 15.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A koľábbi
261t2013. számú szeľződés módosítva lett (1. számú módosítás) 20t3. szeptember20-án,
a szerződéstárba felkerült. A MoBILBox Kft. postai úton..2013. szeptembeľ 30.án
megkapta. Az e|őkészített szerződéseket a keľeskedők és az Onkormányzat ĺs aláírta.
Osszesen 29 db szerződésktités ttiľtént. A további 3 db megůĺľesedett konténer
pá.Jy áztatás a, szerző dés kiités e folyam atban van.

A ,,Budapest Fővdľos WII. keriilet Józsefvdros teriiletén 13 utca közvildgítlts épí'tés

engedéIyes kivitelitervek elkészítése, tórgyú, közbeszerzési értékhatúrt el nem érő
beszerzési elj drds eľedményének megúIlapítdsa

931 l 20|3. (Ix. 0 9.) sz. Váľo s g azdź.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

a 
',Budapest 

Fővaľos VIII. kerület Józsefuáros terĹiletén 13 utca közvilágítás építés

engedélyes kiviteli tervek elkészítése,, tárgý, kozbeszerzési éľtékhattrt ęI nem érő

beszęrzési eljĺáľásban azÉsznr-BUDAI Tervező, Szerelő'és Szolgáltató Zrt., (szé|đle|y..

1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), az Innobeľ-Wave Epítőipari és Szolgáltató Kft.,
(székhely: 1087 Budapest, Baross tér 2.) ajźnlattevőkajánlata érvényes.

a ,,|ega\acsonyabb összegű ellenszolgá|tatźs,, bírá|ati szempont alapjźn a bęszeruésI
eljárás nyertese azÉ1ZAK-BUDAI Tervezo, Szerelő és Szolgáltatő Zrt. (székhely: 1037

Budapest, Kunigunda tftja76.), ajariati ára:3.649.000,- Ft +AFA.

A nyertes ajtn|atot ktjvető legalacsonyabb összegrĺ ajanlatot tevő, az lnnober-Wave
Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 1087 Budapest, Baľoss tét 2.Il5.), aján|atí źtr:

4.081.500,- Ft + AFA.

a2. pont a\apján felkéri a polgármesteľt a tervezési szerzőďés a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő 1-2. pontok esetén: 2013. szeptember 9.

3. pont esetén: 2013. szeptember 20.

1.

2.

a
J.
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A Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Képvĺselő.testület a
29812013. (vII.17.) sz.}natározatátban dtintött arrő|' hogy a 22 db út esetében a hiányos,
vagy nem megfelelő kőzľi|lágítás javítása érdekében a szükséges teľveket elkészítteti.
Ezek alapján megvizsgálásľa került, mely esetekben szĺikséges a teľvezés, ígY 

^polgármesteľi dtintés keretében 20|3.július 3l-én 5.400'- e Ft fedezet keriilt bĺztosításra
13 utca közvi|ágítátsának tewezésére. A fedezet biztosítása után beszerzési eljárás keľůilt
lefolytatásra.

Javaslat a ,,TÁMOP-5.6.t.C-lt/2011-0002 azonosító szómú projekt szociollígiai
felmérés, tdrgyú, közbeszeľzési értěkhatdľt el nem éľő beszerzési eljúrds

er e dmé ny én e k me g ĺÍll ap ítlÍs dr a

933 ĺ20 13. (Ix.09.) sz. Váro s g azdáůko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,TÁMOP 5.6.1.C-11l|-2OI1-0002 azonosító számí pľojekt szociológiai felmérés''
tźtgyÍl, kozbeszerzési &té|ďlatźtrt el nem éró beszęrzési eljarásban a Monitor
Társadalomkutató lĺtézet és Módszeľtani Központ Kft. (2II2 Veľesegyház,
Zselléľftjldi u. 16.) által benýjtolt ajźn|at. a l,ą'nrI TársadalomkutatásiIĺltézęt.Zrt.
(|II2 Budapest, Buđaöľsi út 45.) által benyújtottajćn7at érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. szeptember 9.

2. a ,,TÁMOP 5.6.|.CĄIII-2011-0002 azonosító szźmű projekt szociológiai fęlmérés''
tárgyll, kozbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljaľást eľeđményesnek
nyilvźnitja.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2013. szeptember 9.

3. a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatás', birá|atí szempont alapjźn abeszeruési
eljĺáľás nyertes ajźn|attevője a TARKI Tarsadalomkutatási Intézet (1112 Budapest,
Budacjrsi út 45.) ajánlattevő, elfogadott ajźn|ati tnanettő 4.300.000,- Ft + Afa.

A nyeľtes ajtn|atot kovető legkedvezőbb ajanlatot tevő a Monitoľ Társadalomkutató
Intézet és Módszertani Kĺizpont Kft. (2l|2 Veresegyhtu, ZseIlérfüldi u. 16.), ajtnúati
źnanettő 5.390.000,- Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Határidó: 20|3 . szeptember 9.

4. felkéri a polgármesteľt a szo|gáItatási szerzőđés aláfuásźra.

Felelős: polgiĺrmesteľ
Hataľidő: 20|3. szeptember 15.
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A Humánszolgáltatási Ügyosztáty alapján: A szeľződés 20|3. oktĺiber 1. napján
megkötésre keľült, a szerződtj fé| a szeľződésben foglaltaknak megfelelően végzi a
feladatot.

,,Catering, tdľgylil', ktizbeszerzési é.rtékhatdrt el nem éríí heszerzési eljárds
eľ e dmény én e k me g dll ap ítds a

93 4 12013. (Ix. 09.) sz. Váľo s gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

!. a ,,catetiĺg,, ttlrgyu, kozbeszerzési értékhatárt eI nem beszeruési eljtrásbarl az Esély
Kövessi Erzsébet Szalď<épző Iskola és Gimnázium (székhely: 1089 Budapest,
Dugonics u.17-21.)
aj áĺ|attev ő aj án|ata érvénye s.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20t3. szeptember 9.

2. a ,,catering'' tźrgyil, közbeszerzési értéIchatáĺt el nem &ő beszerzési eljáľást

eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hattridő 2013. szeptember 9.

3. a hatáĺozat I.-2. pontja és a ,,legalacsonyabb osszegű ellenszolgáltatás,, bíráIati
szempont aIapján abeszeruési eljaľás nyertese azBsé|y Kövessi Eľzsébet Szalĺképzó
Iskola és Gimnázium (székhely: 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21.) ajźn|ati źn ĺetÍő
1738133 Ft + Afa.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. szeptember 9.

felkériapolgáľmestertavá|Ialkozásikeretszerződésaláírásźra.

Felelős: polgármester
Határiđő : a szerzőđés aláír źst.nak 20 13 . szeptember 1 6.

abeszerzés fedezete a Magdolna Negyed Pľogľam III. költségvetésében rendelkezésre
á||.

Felelős: polgármester
IJatáriđő : a szerzo dés a|áír ásźnak 20 I 3 . szeptembeľ 1 6.

A Józsefvárosi Ktizteľület.felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A kéľdéses szolgáltatást n szomszédsági rendőr pľogram bemutató
ľendezvényével kapcsolatban vették eddig egy alkalommal igénybe' 20Í3. szeptembeľ

4.

5.
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|4-én. A kapcsolĺódó elszámolást (teljesítésigazolást) a Rév8 Zrt. mint
projektmegvalĺósító szervezet felé - a rendezvényt kiivetően megküldték.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulĺÍs a Teleki téri piac villamos energia ellótúsa ktjzteriileti
munkúihoz

93512013. (Ix.09.) sz. Városgazd,źikodálsi és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájaru\ásátadjaa
Budapest VIII. ker. Teleki téri piac villamos energia eI|źttsaköZteľĺilęti munkáihoz

IJ gyiratszźm: I 6 -|029 l2O 13
Kére|mező: GTF Kft., teľvező: Kocor Ba|źns
Helyszínek:

o Budapest Vil. Telki tér 7-8. számok kĺjzĺitti szakasza köZterĹileti (hľsz.: 35I23l9)
aszfalt járda és hosszanti tltpá|ya szakasza és a Teleki tét 7. szźlm előÍtíkeresnező
aszfa|t,űtp á|y a, b u rko latb o ntás s a l éľintett,

o Budapest Teleki téri Lidl xaĺz előtti (hľsz; 35l23ll0) közforga\om számźĺa
megnyitott aszfalt jźnda, buľkolatbontással éľintett.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkoIatbontással érintett jáÍdák teljes szélességben, aZ tttpályák bontási

szé l e s s é gb en é s telj e s réte grendj éb en toľténő he|y r eáI|ítása,
- a burkolatbontások helyszínét elkerĹilő útvonalat jól láthatóan j e|zlk,
- jól Iźlŕ"hatőantájékoztatjak aziÍhaszná|ókat a burkolatbontás várható időtaľtamaľól,
- kötę|ęzi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yteáI|ítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźL||a| ahelyreáIlitott burkolatért.

Targy: Tulajdonosihozzájźrulás a Telęki téri piac villamos energia e||átása közteriileti
munkáihoz.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. szeptembeľ 9.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútk eze|ői hor.zájárulás okiratok kiadmány ozásra kerĺiltek.

Tulajdonostúrsi hozzĺÍjdrulds Ganz tömb teriiletén taldlható 208., 212., 2l4., 215.,
216., 2l1. és a 14. épiiletek (felépítmények) fennmaradósi és haszndlatbavételi

engedéIy építés ügy i elj órós úhoz

93 6 l 2013. (Ix.0 9.) sz. Város g azdá|ko dási és Pénzü gyÍ B izotts ág határ ozata
(|2 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dónt, akérę|mező INGSZO, és HoA MAo
Kft. képviseletében eljĺáľó Judákné dr. Baľanyi Judit iigyvéd kérelmére, hogy a résztulajdonos
onkormanyzatunk tulajdonostársihozzájáru|ását nem adja meg a Budapest VIII. kerĹilet
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Ganz tĺjmb teriiletén taláIhatő 208.,2I2.,2I4.,2I5.,216.,2I1., és a 14. szźtmu épületek
(felépítmények) fennmaradási és használatbavételi engedély építésügyi eIjá'rćsához.

IJ gyíratszám: 1 6-1029 l 2O|3
Kéľelmező: INGSZO, és HoA MAo Kft. képviseletében eljaró Judákné dr. Baľanyi Judit

ügyvéd
Helyszínek:
o Budapest VIII. kertilet Ganz tömb telek (hľsz.: 3859913) teľuletén található 208,21f.,

2| 4', 21 5', fI 6., 21 1 ., és a I 4. szźĺn,(l épületek (fe1építmények).

Tźrgy: Tulajdonostźnsi hozzźĄáľulás Ganz tĺimb terĹilętén talá|hatő 208.' 2I2.,2I4.,
215., 216., 2II., és a 14. épületek (felépítmények) ferľrmaradási és

hasznáIatbavételiengedélyépítésügyíe|járásélhoz.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 9.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A
tulaj donos tár si hozzájárulás elutas ítĺó o kirata kiadm ányo zásr a keľült.

Tulajdonosi houlÍjúrulós a Stľóbl Alajos u. 3/b. sz. épiilet gózbekötése közteľĺileti
munkúihoz

937 l 20Í3. (IX. 09.) sz. Váro s g azdź.Iko dńsi és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozatz
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájarulását adja Budapest
VIII. keľ. Stľóbl Alajos u. 3lb. sz. éptilet gázbek<itése közterĹileti munkáihoz.

|J gyiratszźlm: 1 6- 1 I59 l20I3
Kér e|mezo : Magy ar o rszágo s Ko zj e gy zői Kamat a, teru ező : S imon B ál int
Helyszínek:

o Budapest VIII. Stróbl Alajos u. 3lb. előtti közut (hĺsz.: 38838) aszfa|t járđa szakasza
é s kere s zte zó aszfalt,űtp á|y a, b u ľkolatb o ntá s s a l éľintett,

Helyreállítási kötelezettség :

- a buľkolatbontással éĺintett jaľda teljes szélességben, az {;ŕrpá|ya bontási szélességben
és telj es ľétegľendj ében történő helyľeállítása,

- aburkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalat jő|Iáthatőanjelzik,
- jól Láthatőaĺtájékoztatjźk azuthasználókat a buľkolatbontás vźnható időtaľtamáról,
- kötelęzi a kivite|ezót a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreáL|itására,
- abenlŕlaző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátváI|a| a helyľeállított burkolatért.

Tźrgy: Tulajdonos i hozzájarulás a Stróbl Alajos u. 3/b. sz. épület gázbekötése
közteľületi munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013 . szeptembeľ 9.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútkeze|ői hozzájárulás okĺratok kiadmány ozásra keľiiltek.

Kö zter ił let-h as zn dI ati kér e lme k e lb íľ lźI ds a

938 / 2013. (Ix.09.) sz. Vá ros g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterĹilet-haszná|ati
hozztĄániást ad _ teljes díjf,rzetéssel - az a|ábbi iigyben:

Közteľii1et-hasznźiő,kérelmező: Rijon Kft.
(1082 Budapest, Ülloĺ ĺt 60-62.)

Kcizteľület-haszĺtůat ideje: 2013. november I. -2014. mĺíľcius 31.
Közterĺilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
KöZterĹi1et-haszĺá|atnagysága: 18m,
Közteľület-hasznźiathelye: Futó u. 54. (Ül1ő út saľok)

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 9.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťwette a kiizterůilet.használati díjato az engedély kĺadásra keľĺilt.

939 /20 13. (Ix.0 9.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy köZteľiilet-haszná|ati
hozzźljárulást ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben azza|, hogy az Önkormanyzat źita|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľül:

KözteľĹilet -haszná|ő, kéte|mező: Maľket Épületszeru|z KJÍt.
(1037 Budapest, Bojtaľ u.4I-47.)

KözterĹilet-haszĺéiat ideje: 2013. októbeľ 9. -2013. november 5.

Közteľiilet-haszná|atnagysága: 62 ÍÍł
KözteľÍilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület (homlokzatjavitás)
Kĺizterület-hasznáLathelye: Reguly Antal u. - Kĺinyves Kálmán u.48-52. saľok

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 9.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztár|y táĄékoztatása alapján: A közterület.
használati engedély kiadásra került.

9 40 ĺ2013. (Ix.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság itgy dönt, hogy közteľiilet-haszná|atí
hozzájárultĺst ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben azzal' hogy az onkormanyzat á|tal
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľül:

KĺjzterĹilet-hasznźiő,kére1mező: Market Epiiletszerv|zKft.
(1037 Budapest, Bojtaľ v 4I-47.)

Közterület-hasznáIatideje: f013. szeptember 19. -2013. október 18.

Közteriilet-hasznźllatnagysága: 6fm,
KöZterület-haszná|at célja: építési munkaterület (homlokzatjavítás)
Közterü1et-haszná|athelye: Benyovszky Móric u. - Könyves Kálmán u. 48-52. sarok

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 9.

A Vagyongazdálkodásĺ és tizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A ktizteríilet.
használatĺ engedély kiadásra keľiilt.

9 41, ĺ20|3. (Ix. 09.) sz. Város gazdálko d ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(I2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A YáĺosgazdtĹkođási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľület-haszná|ati
hozztĄźrulást ad - díjmentességgel - az alábbi ĺigyben azzal, hogy az onkormanyzat á|ta|

megľendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre kerül:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Reguly Antal u. 4.
(1089 Budapest, Reguly Antal u.4.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2013. szeptembeľ 9. - 2013. szeptember 27 .

KtjzterĹilet-haszná|at célja: építési munkateľtilet (homlokzat felújítás)
Közteľület-használathelye: ReguJy Antal u. 4.

Kĺjzterĺilet-használatĺagysága.. 34 m"

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20|3. szeptember 9.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá./ly táĘékoztatása alapján: A közterület.
használati engedély kiadásľa keriilt.

9 42 /20 13. (Ix.09.) sz. Város gazdálko d ási és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozzta
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiatí
hozzájźlru|ást ad _ díjmentességgel - az a|źhbi ügyben azza|, hogy az onkormányzat áIta|

megľendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre kerĹil:

Közteľület-hasznáIő'k&elmező: Táľsasház Kisfaludy u. 28ĺa.
(i088 Budapest, Kisfaludy u. 28.)

KĺjzterĹilet-haszntt\at ideje: 2013. szeptember 2. - 2013. szeptember 30.

Kĺjzteľĺilet-haszntiatcéIja: építésimunkaterti|et(anyagfárolás,állványozás)
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Közterület-haszná|athelye: Kisfaludy u.28la.
Közterület-haszná|atnagysága: 86 m2 + |T tŕ

Felelős: polgármester
Hattriđó: 2013. szeptembeľ 9.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A ktizterület.
használati engedély kiadásra került.

9 43 l20 t3. (Ix. 09.) sz. Yáľos gazd álkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-hasznźiati
hozzáj.tlru|źlst ad _ díjmentességgel - aza|źhbi ügyben:

Közterület-haszntůő, kérelmező: Józsefuárosi Városůizemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Közterület-hasznáIatideje: z}|3.szeptember 14.

Közterület-hasznźiatcéLja: MNP III Szomszédsági Rendőr Program Bemutató
Rendezvény

Közterti1et-haszná|athelye: MátyĘ tét 15.
Közterület-haszĺá'|atnagysága: 400m"

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2013. szeptembeľ 9.

A Vagyongazdáikodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľület-
hasznáIati engedély kiadásľa keriilt.

9 4 4 l 20|3. (Ix. 09.) sz. Város gazdáIkodási és Pénzůĺgyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tzrtőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźlati
hozzźljźnu|ást ađ _ díjmentességgel - azalábbi ügyben:

Közteriilet-haszntiő,kére|mezo: Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesiilet
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

Közteľület-hasznźiatideje: 20t3. szeptember 14.

Közteriilet-|lasznźiat cé|ja: Bogľács-Fesztívá|'
Közterii1et-haszná|athelye: Bláthyottóu.|ezártrészę
Kĺjzteľület-hasznáIatnagysága: 960 m.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2013. szeptember 9.

A Vagyongazdálkodási és |Jzeme|tetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A kłizteľület-
használati engedély kiadásra keriilt.
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9 45 ĺ 2013. (Ix. 0 9.) sz. város g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartĺizkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Kisfalu Kft. által benyujtott kcjzterület-
hasznáIati kérelmet tudomásul veszi.

KöZterti1et-hasznźl1ő,kéľelmező: Kisfalu Kft.
(1084 Budapcst, Or u. 8.)

Közteľület-hasznźtlat ideje: 2013. szeptember I. -2013. szeptember 6.

KöZterĹilet-hasznźůat céIja: építési munkaterÍilet (homlokzat felújítás)
KözterĹilet-hasznáIat helye: Mátyás tér 5. (Koszorú u. sarok)
Közteriilet-hasznźiatnagysága: 3|m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 9.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táĄékoztatása alapján: Az iigyfél
értesítése megtörtént a diintésľől.

Kdrpitos Ipari Kft. bérlő livadék mérséklési kérelme a Budapest WII keriilet, Jóaef
krt. 43. szdm alatti önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

9 46 l 2013. (Ix. 09.) sz. Váro s g azdá.Jko dás i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(l2 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazłttal)

A Varosgazdálkodási és PénzügyíBizottságúgy đönt, hogy:

1.) mliđosítia az 59312013. CV. 27 .) szźrnűhatźrozat 3. pontját.

2) engedélvezi a Kárpitos Ipaľi Kft. bér|ó áItaI bérelt, Budapest VIII.' 36694l0lN2he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., József krt. 43. szárn a|atttalá|hatő,
L95 m2 alapterületiĺ, onkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratÚ ftjldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérleti szerzodés módosítása kapcsán az ővadék 1 havi bruttó bérleti díjban
t<jrténő megá||apítását, továbbá abérleti szerzodés megkötésének feltételéül szabja, hogy
az onkormźnyzat tulajdonábaĺĺ á||ő nem lakás cé|jára szo|gźlő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20) szźtmt Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzati
rendelet 24. s (2) bekezdés c) pontja aLapjźn a kozjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettségvállalásinylIatkozataláirásátváI|a|jabéľlő.

3.) A bérleti szeruóđés megkötésének feltétele, hogy Kárpitos lpaľi Kft. bérIó a határozat
kézhęzvételét követő 5 napon beltil a fennálló háúra\ékátkiegyenlíti, és eztigazol1a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptember 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél 2013. szeptember 20-án bérleti
szerződést kt'tött. További ügyintézést nem igényel.
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Virĺtg Sdndor Józsefné egyéni vúllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest WII
keriilet, Német u. 4. szám alatti iires tjnkormúnyzati tulajdonĺi helyiség

vonatkoztÍsdban

9 47 l20I3. (Ix.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII., 349t0ĺ0lV2 helytĄzí száĺnon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII.' Német u. 4. szám a|att talźůhatő, 18 m" alapteľiiletiĺ, tires,
ĺinkormányzati tu|ajđonú, utcai, ftldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźůloz Viľág
Sándor Józsefné egyéni vállalkozó részére hatźrozott időre, 2018. december 31-ig
kereskedelmi ilzlet (használtruha, muszaki cikkek, régiségek vétele, eladása) cé|jáĺa,
17.033,- Ft/hó + Afa béľIeti +kŕjzilzemi és külĺin szo|gáItatálsi díjak összegen.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjtlraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.)
szttmu Budapest Józsefuiírosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírźlsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határídő: 2013. szeptember 1 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. október |6.án bérletĺ szerződést
kłitłitt. További ügyintézést nem igényel.

Csizmadia Lívia Gabriella egyéni vdllalkozlí bérbevételi kérelme a Budapest VIil.
keriilet, Prdter u. 23. szóm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlÍsdban

9 48 l 2013. (Ix.0 9.) sz. Váľos gazd álko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág hati'ľ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźtosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 36356I0lN2he|yrajzi számon nyilvríntaľtott, természetben a
Budapest VIII.' Práter u. 23. szám a|att ta|á|hatő, 25 m. alapterĹilehĺ, iires,
oĺlkormtnyzati tulajdonú, utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás célú tżlethelyiség
bérbeadásĺĺhozhatározott időre 2018. decembeľ 3I. napjáig, Csizmadia Lívĺa Gabriella
egyéni vállalkozó részére,fodrászat céIjára' 23.805'- Ft/hó + Afa bérleti + kĺjzüzemĹ és
kültjn szo|gźitatźlsi díj ak összegen.

2.) abéfleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzati rendelet 14. s Q) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján



r.)

kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat a|áfuását vtl||alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013' szeptembeľ 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél 2013. szeptember 13-án bérleti
szeľződést kiittitt. További ügyintézést nem igényel.

ravaslat a Budapest WII. keríilet, Szentkirólyi u. 22-24. szdm alatti üres,
önkormúnyzati tulajdoníl gardzs helyiség nyilvdnos egyfordulós plźlydzaton töľténő

béľbeaddsóra

g4gt20Í3. (Ix.09.) sz. Váľosg azdźůkodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatńrozata
(ĺ'2 igen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vlil., SzentkĺľáIvi ll. 22-24. sz. alatt taIá|hatő,
36594l0lN48 hĺsz-ú udvari bejźtratu ftjldszinti 49m" alapterületű, ĺinkormányzati
tulajdonú, iires nem lakás célú gatázs besorolású helyiség, garćlzs (gépkocsi tarolás)
cé|jára történő bérbeadásaĺavonatkozó nyilvános egyfordulós pźllyázatkíirásźra 40.000'-
Ft/hó + Áfa minimális bérletĺ díj iisszegen.

a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Versenyeztetési szabźiyzatról szóIó
428lf0I2. (xII. 06.) szźlmu, a Budapest Józsefuárosi onkormĺínyzat Képviselĺĺ-
testületének hatźtrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

a páIyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Főváľos Kormanyhivata|a VIII. kerületi Hivatala
okmanyirodáján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
Polgármesteri Hivatala hirdetotáblttján, a vagyonügyleti megbizott ügyfelfogadásra
szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a lőzsefvźros című helyi Iapban, az
onkormanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,továbbá a Polgaľmesteľi Hivatal
szźĺnára kciltségmentes hiľdetési felületeken tĺjľténő megjelentetés szélesebb könĺ
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésľę álló internetes hiľdetési poľtálokon kell
kozzéteĺlri'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. szeptembeľ 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apá|yázat kiírásra keľiilt, eredménytelenül záru|t.
További ügyintézést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIil. kertilet, Szentkirúlyi u. 33-35. szdm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdonú garózs helyiség nyilvdnos egyfordulós pdlydzaton történő

bérbeaddsĺÍra

2.)

3.)
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9 50 /20ĺ3. (Ix. 09.) sz. váro s gazdálko dásĺ és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vIII.o SzentkiráIyi u. 33-35. sz. a|att taltůhatő,
36583/OlN53 hrsz-ú udvari bejáratí:, ftjldszinti 13 m2 alapterĹilehĺ, onkotmányzatí
tulajdonú iiľes nem lakás célú garäzs besorolásu helyiség, garázs céljára töľténő
bérbeadásáravonatkozó nyilvános egyfordu|ős páIyźnatkiírásźra 20.000,- Ft/hó, + Áfa
minimális bérleti díj łisszegen.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yźnat a Veľsenyeztetési szabźtlyzattól szóló
42812012. (XII. 06.) szźtmu, a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének határozatában foglaltak szerinti lebonyolításľa.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Főváros Kormanyhivata\a VIII. kerületi Hivatala
okmanyirodáján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormźnyzat
Polgáľmesteri Hivatala |ĺrdetőtźlb|ájźn, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra
szolgćiő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźtĺos címti he|yí lapbaĺ, az
onkoľmanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapj źn, tovźlbbá a Polgarmesteri Hivatal
számfua kĺiltségmentes hirdetési felületeken tĺjľténő megjelentetés szélesebb könĺ
biztosítása érdekében az egyéb ľendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzéterni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataridő: 2013. szeptember 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apá,tryázat kiírásľa került, eľedménytelenül zára|t.
További ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIru keriilet, Szentkirdlyi u. 33-35. szdm alatti üres,
ö n ko r múny zati t ulaj do n ú g ar dzs h ely is é g ny ilv úno s p úly dzato n töľténő b ér b e adús úr a

9 5I I20 13. (Ix. 09.) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzü gyÍ Bizotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đont, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vlil., Szentkiľályi u. 33.35. sz. a|att ta|á|hatő'
36583l0l1J54 hľsz-ú utcai bejáratű ftjldszinti 55 m" alaptenilehĺ' önkoľmiínyzati
tulajdonú, ixes, garźzs besoľolású helyiség, gatázs (gépkocsi tarolás) céIjara tĺjľténő
bérbeadásáľa vonatkozó nyilvanos egyfoľdu|ős páIyázat kíirástra 48.268,. F.t/hó + Áfa
minimáIis bérleti díj tisszegen.

2.) a BizoÍtság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Veľsenyeztetési szabá|yzatról szóló
42812012. (XII. 06.) szźmű a Budapest Józsefuĺírosi onkoľmányzat Képviselő-
testĹiletének határ ozatában foslaltak szerinti lebonvolításra.
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3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabźtlyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Főváľos Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala
okmányírodájáĺ, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat
Polgáľmesteri Hivatala hirdető táb|tljźn, a vagyontigyleti megbízott ügyfélfogadásra
szo|gá|ő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a lőzsefváros címtí helyi |apban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapj źn, továbbá a Polgarmesteri Hivatal
számára költségmentes hirdetési feliileteken történő megjelentetés szélesebb körii
biztosítása éľdekébelr az egyéb retrdelkezésľe állr5 intertretes lriľdetési prrrtálĺrk.crr kell
kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határido:Z0l 3. szeptembeľ 1 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apáiyázat kiíľásra került, eľedménytelenül záru|t.
További iigyintézést nem igényel.

Jgvaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítésére

9 52 l 2013. (Ix.09.) sz. Vá ros g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az alább felsorolt 2 db nem lakás
céIjára szo|gá|ő helyiséget és 9 db lakást abérbeadási állományból kivonja, egyúttal felkéri a
Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok ľendelkezései szeľinti nyílt árveľés lebonyolításaľa'

cIm hrsz aIapteľület ingat|an típusa likvid foľgalmi éľték
Nasy Fuvaros u. 10. fsz. 10. 3s06r/0tN3 49 mz komfortos lakás 2.390.000,- Ft
Illés utca 23. fsz. |4. 36105/0lAl17 34m2 felkomfortos lakás 1.640.000,- Fr

Kálvária utcaZL.I.15. 36063/0lNt7 23 m2 komfort nélkĺili lakás 1.080.000.- Fr

Hungária körut 32. C ép. I. 10. 38878/0ĺF/|2 40 m2 felkomfoľtos lakás L940.000,- Fr

Dankó u. 38. I. 14.
3s476/0/Nt7

26 mz
komfoľt nélküli lakás

1.210.000,- Ft

Dobozi utcaZl.I.2. 35375/0lNt2
33 m2

komfoľt nélkiili lakás
1.400.000,- Fr

Szerdahelvi u. I l. II. 5. 35328/0/N22 34 rrÝ félkomfoľtos lakás 1.600.000.- Fr
Tavaszĺnęző u. 1. I. ęm.2/A. 35243/0/Nrr 36m2 komfortos lakás 2.980.000.- Ft
Nao u. 3. I. em. 4. 35652/0/N12 27 m' komfot nélkiili lakás 1.300.000.- Ft
Népszínház u.22.I. em. l. udvari 34679/0ĺN22 60m2 raktár helvisés 3.330.000.- Fr
Ká|váriatér l8. fsz. utcal 35453ĺ0ĺN70 509 Í|Ý iľoda helvisés 30.700.000.- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határiďő : 2013 . oktőber 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
meghĺľdetett ingatlanokból a Kálvária tér

Az áľveľés 2013. oktĺóbeľ 24.én volt. A
18. fiildszinti helyiség nem kelt el.

Segítő Kéz System Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľület,II. Jdnos PtÍl
pdpa tér I5. szdm alatti iires önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsúban
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953ĺ2013. (Ix.09.) sz. városgazd'źikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(3 igen' 7 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáĺozati javaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 34760/0/A/142 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest WII., II. János Pől pópa tér 15. szóm ąlatti, 36 m. alapterüIetij, utcai
bejáranź, foĺdszint + pince nem ląkńs célú helyiség bérbeadásához határozott időre,
2018. december j1-ig a Segítő Kéz System Kft. részére, raktáľ céljóra, l8.323,- Ft/hó +

Á7a bérleti + kĺ)zÍ)zemi- és ktłlon szolgóltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szeľződés megkotésénekfettétele, ho1y az onkormányzat tulajdonóban álló nem
lakńs céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának felt,ćteleiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefváľosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekpzdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kazjeg,,ző előtt egłoldalú katelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatěridő: 20|3. szeptember 1 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél részéref0I3. szeptember 11.én éľtesítést
küldteko további ügyintézést nem igényel.

Arany Design Kft. béľbevételi kérelme a Budapest Wn kerĺilet, Prúter u. 69. szúm
alatti iires önkormdnyzati t ulaj don ú helyis ég vonatkozús db an

9 5 4 l20l3. (Ix.09.) sz. Váro s gazdálkodásĺ és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII.' 36116l0lil4 he|yrajzí szźmon nyilvĺíntartott, természetben a
Budapest VIil., Práter u. 69. szám a\att talźihatő' 3| m" alapteľĹilettĺ, iires,
önkoľmányzati tulajđonú, utcai bejáratu, fijldszint + ga|éna nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatáĺozatlan időre, 30 napos felmondással, az Aľany Design Kft. részére
szeszmentes vendéglátás (reggeliző, hamburger és szenđvics bźr) cé|jara,24.240,. Ft/hó
+ Áfa béľletĺ +ki|zuzemi- és kĹilön szo|gáItatási díjak összegen.

2.) a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirőlszóló 35l20I3. (vI. 20.)
számu Budapest Józsefuarosi onkoľmtnyzati renđelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjĺín
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírásźft vź.Jla|ja a leendő
bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő 2013. szeptembeľ 1 6.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. szeptember 27-én a szerződés megkłitésre
került. További ügyintézést nem igényel.

WK és rÁs ĺr1. óvadék beJizetési kötelezettség bankgaranciúval történő
kiegyenlítési kérelme a Budapest Wn keriilet, Coľvin kiiz 4. szdm algtti

ö n k o r m dny zati t ul aj d o n ú h e ly is é g v o n at ko zĺÍ s d b an

9 55 ĺ 2013. (Ix. 0 9.) sz. Váľos g azdáůko dálsi és Pénzü gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1 .) hozzá.iárul a Vuk és Tás Kft. 2.861.335,- Ft összegű óvadék befizetési kötelezettségének
bankgaľancía tfiján történő teljesítéséhez, aÍrręnnyiben a hatćlrozatről szóló értesítés
kézhezvételét kcivető 15 munkanapon belül azt teljesíti és ígazo|ja.Ezen időtaľtammal a
bérleti szeruődés kötési hatáĺiđő meghosszabbodik.

2.) amennyiben az I. pontban foglaltaknak a Vuk és Tás Kft. határidőben nem tesz e\eget, a
határ ozat érvényét ve szti.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatríľidő: 2013. szeptember 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. szeptember 18-án a bankgaľanciás szerződés
megkłitésre keriilt. További ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szdm alatti ingatlan
ktjtbérrendezéséľe

9 5 6 12013. (Ix. 0 9.) sz. Város gazdá|kodási és Pénziĺ gyi B izo tts ág határ ozata
(I2 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy nem foeadja el a Szerdahelyi
2002. Kft ,,fa'' _ a Főváľosi Törvényszék Gazđasági Kollégiuma 23.Fpk.01-10-004328lI20
számuvégzésébenjóváhagyott_ egyezségi ajźn|atát, és avégzés ellen fellebbezési jogával é1.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźndő: 2013. szeptember 1 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A fellebbezés benyújtása megttirtént 20|3.
szeptember 13-án.

Kii zt eľ iil et- h a s zn dl at i kér e I m e k e l b íľ dl ds a

9 57 120Í3. (Ix. 0 9.) sz. Váľo s g azdá|ko dátsi és Pénzü gyi B izotts ág hztár ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|atí
hozzájźtruIást ad _ díjmentességgel - az alábbí ügyben

Közterület-hasznáIő,kérelmező: Nemzeti Kőzszo|gállati Egyetem
(1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

KĺjzterÍilet-haszná|atideje: 2013.szeptembeľ9-l0.
Közterület-haszĺálatnagysága: 8 300m,
KözerĹilet-hasznä|at cé|ja: egyéb elkerített tęrület (tanévnyitó iinnepség)
Kĺjaeru1et-haszná|athelye: Koranyi Sándor u. paľk felőli oldalÜllői út-Diószeghy u.)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 9.

A Vagyongazdálkodási és lJzeme|tetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A ktizteľület-
használati engedély kiadásľa keľült.

A Budapest WII. keriilet, Kőris u ...... szdm alatti díjhdtralékos jogcím
n é I k iilie k r és zl effi zet é s i kér elme ZART ULES

9 59 l20 13. (Ix. 1 6.) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy

1. hozzáiáru| E. L. és E. L. jogcím nélktiliek tészére a Budapest VIII. kerület' Kőľis u.
szám alatÍi lakásľa fennálló, a Hźiőzat _ Budapesti Díjfizetőkéľt és

Díjhátralékosokért Alapítvany Kuratóriuma tůtal megítélt 300.000,- Ft <isszegű
tĺĺmogatás Íigyelembevételével megmaľadó 502.125,- Ft tőke összegű
Iakbérftlaszná|ati- és kapcsolódó ktilön szo|géitatási díj + |56.532'- Ft késedelmi
kamatok, mindtisszesen: 658'657,- Ft osszegű hź.ĺrra|ék 48 havi _ egyenlő tcjrlęsztő
tisszegiĺ - részletekben t<jrténő megťlzetéséhez. Amennyiben jogcím nélktiliek a
részletťlzetési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően hiánytalanul
teljesítik aťlzętési kötelezettségeít, arészletťĺzetést további kamat nęm terheli.

2. Amennyiben nevezettek bármely hónap 15. napjáig fenti fizetési kĺjtelezettségének -igy az általuk vállalt adósságtörlesztésnek, valamint az aktuális havi lakás haszná|ati
díj és külön szoIgá|tatási díjak megfizetésének - nem, vagy nem maradéktalanul
tesznek eleget, úgy a rész|etťlzetési megállapodás a I6l20I0.(ilI.08.) számiĺ
cinkormanyzati rende|et 39.$ (3) bekezdése alapján, azonnal felmondásra kęrĹil és a
rendelet 39.s (4) bekezdése a|apjźn a teljes đíjhátalék. valamint - addig meg nem
ťtzetett _ késedelmi kamat tartozásuk azonna| és egy összegben válik esedékessé. A
rész|etťĺzetési megállapodás fęlmondása utźn ajogcím nélküliekkel szembeni peľes
eljárás a lakás kitiľítése valamint a díjhátralék érvényesítése végett azonrn| tovább
folýatódik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határidő : 20 13 . szeptember 23 .
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Jĺózsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjó,léti
Kiizpont családgondozőja á|ta|, tłibbször próbálták meg felvenni a kapcsolatot a
családdal. Tekintettel arra, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelen volt, a részletÍizetési
megállapodás megkötése érdekében, 2013. szeptembeľ 30. napján értesítő levelet küldtek
az iigyfelek részére. A' rész|etťwetési megállapodást _ az e|ső részlet egyidejű megfizetése
mellett _2013. oktĺiber 9-én megkłitłitték.

M. R. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiłlet, Futó u. 3. szdm alatÍi iires
ti n kormúnyzati tulaj do n ú h elyis ég vonatkozds ltb an zÁnr ĺiĺr s

9 61 ĺ2013. (Ix. 1 6.) sz. Váro s g azdá.Iko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág hatá,ľ ozata
(Í2 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzbiárul a Budapest VIII., 35579ĺ0lN24he|yrajzi szttmoĺ nyilvántaľtott, teľmészetben

a Budapest VIII., Futĺí u. 3. szám a|att ta|á|hatő, 33 m, alapterületű, tires,

ĺinkormányzati t|ilajdonú, utcai bejátatt, ftjldszinti nem lakás cé|ll ra|<tár helyiség
bérbeadásához határozott időre, 2018. december 3I. napjáig M. R. tészére, múteľem,

kiátlító terem és oktatási tevékenység cé|jára, mindenkori kłizłis kiiltségnek megfelelő
(ahatáľozatmeghozataIźtnakidőpontjában7.756,- Ft/hó) iisszegű Afa.val növelt bérleti
ł kłIztlzemi- és ktilon szo|gáItatási díjak <isszegen azzal, hogy a bérlőnek vállalnia kell a

helyiség - birtokbavételtől szźlmított 3 hónapon belüli - saját költségen történő teljes
fe|tljitását, valamint az oĺźi|ő vízhźĺIőzat kialakítását. A béľlőnek tudomásul kell veľnie,
hogy a helyiség felújításának koltségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem
követelheti.

2) amennyiben a bérlő az I.) pont szerinti helyiség feliĄításátnemvégzi el a birtokbavételtől
számítoÍt 3 hónapon beliil, úgy a bérleti díj, a bérleti szerződés megk<itésének napjáig
27.7O0,- Ft/hó + Áfa bérleti *konłzemĹ és külĺjnszolgá|tatási díjak összegre módosul.

3.) a béľleti szeruőđésmegktitésének feltétęle, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljara szo!'gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

száműBudapest Józsefuarosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|áitźtsźtt vti|alja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptember 23.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. október 22.én a szerződés megkiitésre keľült.
További ůigyintézést nem igényel.

Javaslat a ,,Közteriileti ztźszlórudak telepítési terveinek elkészítése és a sziikséges
engedélyek beszerzése', tĺÍrgyú, ktizbeszerzési értékhatdrt eI nem éľő beszerzési

elj dr ds er e dmé ny éne k meg dll apít ds ĺÍr a
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97 9 ĺ20L3. (Ix. 1 6.) sz. város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a ,Końeĺuletí zászlőrudak telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek
beszetzése,, tárgý, kÍjzbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljarásban a VIA
l..U'l.URA Mérnöki, ,l.anácsadó 

és Szolgáltató KÍt. (székhely: 111l Budapest, Zentau.
1.) által benýjtott ajźln|at érvényes.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2013. szeptembeľ 16.

2. a ,,Kozteru|eti zász|őrudak telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek
beszerzése'' tźtrgyű, kozbeszerzésí értéIdlatźrt el nem érő beszeľzési eljaľást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptembeľ 16.

3. a ,,legalacsonyabb cisszegű ellenszolgáltatás,, bírźiati szempont a|apján abeszeruési
e|járás nyeľtes ajánlattevője a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(székhely: 1111 Budapest, Zenta u. I.) ajźtĺ|attevő, elfogadott ajáĺ|ati źra nettő
1.150.000 Ft + AFA.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptembeľ 16.

4. felkéri a polgármestert a tervezési szęrződés alźirására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźľ:'dő 20|3. szeptember 3 0.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztá./ly tájékoztatása alapján: A vállalkozási
szeľző d és a|áírásra keriilt.

Kö zt eľ iilet- h as zn dlati kér e lme k elb ír óI ds a

980ĺ20Í3. (IX.16.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĺilet-haszná|ati
hozzájáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Kĺjzteľiilet -haszná|ő, kére|mezó: AQUAPOL-3000 Kft.
(1064 Budapest, Vörösmaľty u' 64.)

Kĺjzterület-hasznźiat ideje: 2013. szeptember 23. -2013. október 4.
Közteľület-haszĺá|at cé|ja: konténer
Kĺjzterület-haszĺáIatnagysága: 1db
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KöZtertilet-hasznźtlathelye: Kisstáció u. 9.

Felelős: polgáľmester
Hatźxiđő : 20ĺ3 . szeptembeľ 1 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztatása alapján: Az ĺĺgyfél
befizette a ktizterület-használati díjat' az engedély kiadásra került.

98|.120|3. (IX.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pérungyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájárulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azza|, hogy az onkoľmányzat źL|ta|

megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keriĺl:

Köztertilet-haszĺtiő, kérę|mező: AQUAPOL-3000 Kft.
(1064 Budapest, Vörösmarťy u.64.)

KĺjzteľÍilet-hasznáIat ideje: 2013. szeptember f3. -2013. október 4.

Kĺjzteľtilet-haszĺćllat céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közteľület-hasznáIatnagysága: 10m"
KözterÍilet-hasznáIathelve: Kisstáció u. 9.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013. szeptember 1 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľület.
használati engedély kiadásľa kerĺilt.

982 / 2013. (Ix. 1 6.) sz. Yáľos gazdálko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<int, hogy kdzteriilet-hasznźiati
hozzájźtu|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteriilet-hasznźiő, kérelmęző: Frankofon Alapífvány
(1053 Budapest, Ferenciek tere 3.)

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2013. szeptember22.
K<jztęrület-haszná|atnagysága: 50m,
Közterület-haszĺtiat céIja: egyéb elkerített teľiilet (festővászon alapozás)
KĺjzterĹilet-haszĺáIat helve: Ká|váłiatét

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. szeptember 16.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľiilet-
használati engedély kiadásra került.
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Javas lat az utcazenéIés s el kapcs olato s felleb b ezés elbír dlds óra

983120|3. (Ix.16.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺint, lrogy a 367lf0l3. (Iv.15.) szanrú
határozatttt az alábbíak szerint módosítja, közteľiilet-haszĺáIatí hozzájárulást ađ
díjmentességgel - az aIábbi tigyben:

KöZterĹĺlet-haszntůő.kérelmező: R. G.
(1089 Budapest, ............)

KöZteľĹilet-hasznáIatideje: 2013. szeptember 25. - 2014. mźrcius 24.
KöZterület-hasznźllat cé|ja: utcazenélés (gitár + ének)
KöZteľiilet-hasznáIat helye: Mikszáth Kálmán tér
KöZteľiilet-hasznáIatnagysága: 3 fił

Fęlelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2013. szeptembeľ 16.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztá./ly táĘékoztatása alapján: A kiizterÍilet.
használati engedély kiadásľa kerĺilt.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds azAkadémia Campus tłtépítés kijzteriileti munkdihoz

98 4 l 20 13. (Ix. 1 6.) sz. Váľos gazd álko dási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozztlarulását adja
az Akaďémia Campus útépítés közterületi munkáihoz.

IJ gyiratszám: 1 6-|0 43 l 20 13

Kérelmező: Kĺjzlekedés Fővaľosi Tervező Iroda Kft.,tervező: Erős Rhoreľ Áarĺm
Helyszínek:

o Budapest VIII. Koľányi Sándor u. 3lb. előtti közút (hľsz.:38838) aszfalt jźndaszakasza
és kereszte zo aszfalt tltpáLy a, bontáss al, és b urkolatbontással érintett,

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett járda teljes szélességben, az.ÚtpáIya bontási szélességben
és telj es rétegrendj ében t<jľténő helyľeállítása,

- a ziildterületi szakaszok védelme. teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj
cseréje, cserjék és fű újratelepítése)' 134ĺ2008. (VII. 15.) Főv. Kg;l,. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6).bekezdése szeľint,

- aburkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól láthatőantájékoztatják azuthasználókat a burkolatbontásvárhatő iđőtartaffIáÍő|,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreźtlLítźsáĺa,
- abervháző és kivitelező közösen 5 év garancítúvźl|a| a helyreállított burkolatért.

Tárgy: Tulajdonosihozzźijáru|źs az Akadémia Campus útépítés köZterületi munkáihoz.
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013' szeptember 16.

A Vagyongazdáikodálsi és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tá,jékoztatása alapján: Tulajdonosi és
közútkezel ői hozzájárulás okiratok kiadm ány ozásra kerůiltek.

Tulajdonostársi hoadjdrulds a Ganz tiimb (Kőbónyai út 25.) teriiletén taldlható 233
sz. épiiletfennmaľadúsi és hasznóIatbavételi engedéIy épí.tésiigyi eljdrúsdhoz

98512013. (Ix.16.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy dönt, hogy a kéľelmező Grandiózus Tér
Ingatlanfejlesztő és Keľeskedelmi Kft. kérelméľe, a résńulajdonos onkormányzatunk
tulajdonostársi hozzájárulrását nem adja meg a Budapest VIII. kerĹilet Ganz tĺjmb
(Kőbanyai tlt 25.) terĹiletén ta\źtl'hatő 233. számű épület fennmaľadási és haszná"Iatbavéte|i

engedély építéstigyi eljárźsźůloz.

|J gyir atszám: | 6-99 6 l 2013
Kérelmező: Grandiózus Tér Ingatlanfejlesztő és Keľeskedelmi K-ft.

Helyszínek:
. Budapest VIII. keriilet Ganz tömb telek (hľsz.3859913) terÍiletén talá|hatő 233. szźtmíl

épület (felépítmény).

Targy: Tulajdonostátsihozzájaľulás, aGalutömb (Kőbányaiiĺ 25.) teriileténta|á|hatő
233 sz. épület fennmaradási és haszná|atbavételi engedély építésügyi
eljárásőhoz.

Felelős: polgármesteľ
Hatráľidő: 2013. szeptember 1 6.

A VagyongazdáIkodási és tjzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A
tulaj donos tár si hozzájáru lás eluta sító okiľata kiadmány ozásr a került.

Tulajdonosi hozzójdrulós u Stróbl Alajos u. 3/b. sz. épiilet vízbekötés közteľületi
munkdihoz

986 l 2013. (Ix. 1 6.) sz. Váľos g azdáůko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáruLását aď1a

Budapest VIII. ker. StróblAlajos u. 3/b. sz. épület vízbekötése közterületi munkáihoz

Ü gyiratsztm: 1 6- 1 I 60 l20I3
Kére|mezo: Magyar országos Közjegyzoi Kamara, tervező.. Erős László
Helyszínek:

. Budapest VIII. Stróbl Alajos u. 3lb. előtti közút (hĺsz.:38838) aszfalt járđaszakasza és

keresztező aszfa|tutpźiya, zoldteľület, bontással, és buľkolatbontással éľintett,
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Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintettjarda teljes szélességben, azutpáLya bontási szélességben

és telj es rétegrendj ében torténő helyreállítása,
- a ziildteľületi szakaszok védelme. teljes helyreállítása (fák megĺóvása, termőtalaj

cseréje, cseľjék és fĺĺ újratelepítése), 13412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. rendelet ĺ.8. $
(3)' (4)' (5)' (6). bekezdése szerint,

- aburkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalat jőIláthatőaĺjelzik,
- jól láthatóan tájékońatják azifthasználókat a buľkolatbontás vaľhatő időtartamárő|,
- köte|ezi akivitelezĺĺt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállításĺĺľa,
- aberuhź.ző és kivitelező közcisen 5 év garanciźńváI|a| a helyľeállított burkolatért.

Tźrgy: Tulajdonosi hozzájźtrulás a Stróbl Alajos u. 3lb. sz. éptilet vízbekötése
kozteruleti munkáihoz.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: f0|3. augusztus 16.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy táfiékoztatása alapján: A tulajdonosi
és közútkez e|ői hozzájárulás okiľatok kiadmány ozásra kerültek.

Javaslat a Teleki téri piacon tijrtént kúľeseménnyel kapcsolatos rěszletÍizetés
módosítlźsĺÍra

987 ĺ20 Í3. (Ix. 1 6.) sz. Váľos g azdá.Jko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a t09l20t3 (III. 27.) képviselő-testiileti hatátozat alapjźn megkcitcitt részletfizetési
megállapodásban meghatáĺozott tartozás megfizetése tekintetében hozzájátul' a
fennmaradó 9 havi Észletťtzetésí kedvezmény tekintetében a rész|etťlzetésí
megállapodás módosításźůloz F. J. bérlő részére, mely havi 50.504 Ft, az utolsó rész|et
összege 50.506.-Ft, azzaL, a rész|etťĺzetést a továbbiakban taľgyhó 5. napjáig kell
teljesítenie, egy rész|et elmaradásával a be nem fizetett részletek egy összegben
azoľľral esedékessé válnak.

Felelős : polgiĺľmester
Hatáĺido: 2013. szeptember 1 6.

2. ahatározat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt a részletťĺzetési megállapodás
mó do sítás án ak aláir ástlr a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20T3. szeptembeľ 30.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A
rész|etťwetési megállapodás módosítása 20|3. októbeľ 9-én keľůilt a|áírásra.
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,ąnÁcsĺ-npĺĺrn Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Futó u. 5-9.
szlÍm alatti iires ijnkormdnyzati tulajdonú telken lévő helyiség vonatkozltsóban

988 l 2013. (Ix. 1 6.) sz. Váro s g azdá.lko dási és Pénzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYőĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3557611 helyrujzí számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti egyesített telken belĹil elhelyezkeđő Futó u. 7.

szám alatti,Z5 m, alapterülehĺ, üres, önkoľmányzatitv|ajđonú, udvari bejźxatűpinceszinti
helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időrę 30 napos felmondással, az ADACSI-EPKER
IŕJÍt. részére, taktározás céljaľa, 6.000,. Ft/hó + Afa béľleti díj ĺisszegen.

2) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számuBudapest Józsefuárosi onkormányzatircndelet 14. $ (2)bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetésétvźll|a|ja a leendő bérlő.

3.) az onkoľmtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺíľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásĺának
feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.) szźtmu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati
ľendelet 17. $ (4) bekezdése szerinti egyoldalú ktjtelezettségvállalási ĺyíIatkozat
kozjegyzői okiratba fogla|ásáravonatkozó k<jtelezettségaIőI, a 17. $ (5) c) pontjaa|apjźn,
a bérleti díj mértékére tekintettel felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő : 2013 . szeptembet 23 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatász alapján: 2013. szeptember 24-én a szerződés megkötésre
kerĺilt. További ügyĺntézést nem igényel.

Szabó Tiinde textilgraftkus bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Futlj u. 27.
s z,dm al atti iir e s ö n k o ľ mdny zati t ul aj do n ú h e ly i s é g v o n at k o zlÍs úb an

989 12013. (Ix. 1 6.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottstlgúgy dönt, hogy

1. hozzdjárul a Budapest VIII., 35685 he|yrajzi szźtmon nyilvántartott, természetben a
Budapest vI[., Futĺó u. 27. szám aIatttalá|hatő,Z9 m" alapterületú, tires, öĺ:lkormźnyzaÍi
tulajdonú, udvaľi, ťoldszinti nęm lakás célú helyiség bérbeadźsźthoz Szabó Tiinde
textilgľafikus részére hatźrozott időre, 2018, december 31-ig műterem. textilgrafikai
műhely céIjára, |7.480,. Ft/hó, + Áfa béľleti * közizemi és különszo|gźitatási díjak
összegen.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtrruBudapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdésę a|apjan 3 havi



béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettség:ĺélIalási nyilatkozat aláírźlsát vá||a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtłiľtént, ám a rendeletben
előÍrt szerződésktitésÍ határidőn belül a szerződést nem kötiitte meg.

Szép Hlźz 2002. Bt. lij béľleti jogviszony létesí'tésére irdnyuló kérelme a Budapest
Wil., Ióaef kľt. I8. (Bacsó B. u. 15.) szdm alatti iinkormúnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlÍsdban

99 0 l 20 13. (Ix. 1 6.) sz. Város gazdáIko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. hozzájórul a Budapest VIII.' 34852l0lNÍ2 helyrajzi számoĺ nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VI[., József kľt. 18. (Bacsĺi B. u. 15.) szám a|attí, utcaí
bejźraťl, Íijldszinti 46 m2 + 25 m2 ga|éna alapterĹiletű, nem lakás célú helyiség
tekintetében az i$ bérleti jogviszony létesítéséhez a Szép Hán 2002 Bt.vel | év hatáĺozott
időre, melegkonyhás vendéglátás (szeszarusítássa|) cé|1aru, 40.000,- Ft/hó + Áfa +

ktilĺinszolgáItatási díjak összegen. A bérleti jogviszony nem hosszabbítható meg a
35l20I3. (u. 20.) szźlmú onkormányzati rcnde|ęt 29. $ alapján, hanem az ilbó|i
bérbeadásról a Bizottsás dönt.

2. a bérlęti szętzőďés megktitésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában á|Iő
nem lakás cé|jźra szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számt Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése aLapján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apjan kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségsźilalási nyilatkozat aláírásźú. vá|Ia|ja a
leendő bérlő. Az ővadékba a Szép Haz 2002 Bt. által korábban megťĺzetelt és fel nem
hasznáIt óvadék b e száníthatő .

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő 2013. szeptembet 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. november 6-án a szerződés megktitésre
keľůilt. További iigyintézést nem igényel.

Siici és Fia Kft. bérleti díj előírds törlési kérelme a Budapest VIil.' Kdlvdria téľ 16.

szdm alatti helyis ég vonatkozlÍs dban

9 9 t ĺ20 Í3. (IX. 1 6.) sz. Váľos g azd'á|ko dási és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iárul hozzá a Süci és Fia Kft.
által béľbevett Budapest VI[., Ká|vária tér 16. szám aIatti, 35435l0lN3I hľsz-ú, 30 m2
alapterületű helyiségre, a 2013. április 1. és 15. kĺjzötti iđőszal<ra aľányos bérleti díj +
közüzemi díj tĺiľléséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2013. szeptembet 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél éľtesítése megttirtént, további
ügyintézést nem igényel.

PACO Bt. beruhózltsok vételdrban történő érvényesítésére vonatkozó kérelme a
Budapest VIru., Népszínhóz u. 34. szóm alatti helyiség vonatkozlÍsúban

992 ĺ20t3. (Ix. 1 6.) sz. Váľos g azd'á|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzlÍidrul a PACo Bt. á|ta|, a
Budapest VIII., Népszínház u.34. sztlm alatthatźlrozott időre, 2018. december 31. napjáig,
hasznáIt műszaki cikkek kiskereskedelmi üzlete cé|jtra bérbevett, 34772l0lN7 ltsz-il,35 m,
alapteľülehĺ, utcai bejáratű ftildszinti nem lakás céIjara szo|gźiő helyiség esetében a
bérbeszĺĺmítási megállap odás megkcitéséhez az al ábbi feltételekkel :

- A bér|ó álta|a béľbeadó helyett elvégzettmunkálatok értéke 836.500,- Ft+ 27 N ĺfa,
- A bérlő tudomásul veszi, hogy a beruhazások értéke a bérlemény eseteleges elidegenítése

során a véte|á,ĺban kerül érvényesíté $e az amoľtizáciő figyelembe vételével.
- A bérlő tudomásul veszi, hogy az onkormĺányzat a nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek

elidegenítését a jelen hatáĺozat meghozata|źnak, illetve a megźilapodás megkötésének
időpontjában Afa mentes tevékenységként végzi. Afa mentes tevékenység esetén a
beruhiízásokat terhelő Afa vételáľban történő elsziímolásáľa nincs lehetőség. Amennyiben
az adásvételí szerzodés megkötésének időpontjában az onkormányzat á|ta| végzett
elidegenítési tevékenység az Afa köľbe besorolásra kerĹil, az Afa elszámolásáta, az akkor
hatályos Afa tĺjrvények aIapján kerül soľ.

- A bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen határozat meghozatalźxal, illetve a bérbeszámítási
megállapodás megkötésévę| az onkormányzat nem vá|Ial elidegenítési kötelezettséget. Az
elidegenítésre a vételi kéľelem elbírálásának időpontjában hatályos renđelkezések
teljesülése esetén, a tulajdonosi jogokat gyakorló szetvęzet hozzźĄáru|źtsa mellett van
lehetőség.

Felelős: Kisfalu Kft. iĺgyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 20|3. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfelet 2013. szeptember 19-én értesítették'
további ůigyintézést nem igényel.

Csihdk Bt. bérbevételi kérelme a Budapest WIr., Szerdahelyi u. 16. satm alatti
i) n ko ľ m dny zati t ul aj d o n ú h e ly i s é g v o n at k o zds db an

99312013. (Ix.16.) sz. Városgazdáikod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
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(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójárul a Budapest VIII., 35|37l0ĺN4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII.' Szerdahelyi u. 16. szám alatÍ ta|á|hatő, 17 m" alapterĹiletu, üľeS,
<lnkormányzatí ĺllajđonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeađźsźůloz, a
helyiség elozőbét|otől való birtokba vételét követően hatźĺozott időre 2018. december
3l-ig, a Csĺhák Bt. tész&e, fuoda céIjtna, !6.293,- Ft/hó + Áfa béľleti + köztizemi- és
külcin szo|gáItatási díj ak összegen.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzatfulajdonában ál1ó nem
lakás céIjára szoIgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuaľosi onkormĺĺnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín
kozjegyz(5 előtt egyoldalú kötelezettségváLlalási nyilatkozat aláírását vá|Ialja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megttiľtént, ám a rendeletben
előírt szeľződésktitési hatáľidőn be|ĺil a szerződést nem kiittitte meg.

NOVOTRACE Bt. és Flexico Kft. köztis kérelme bérlőtlźľsi jogviszony létesítésére a
Budapest VIn., Szigony u 9-ll. szdm alatti önkormdnyzati talajdonú helyiség

vonatkozlźsdban

99 4 ĺ20 |3. (Ix. 1 6.) sz. Váľo s g nzdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Budapest VIII.' Szigo^nľ u. 9-11. szám a|atti,35728l2ĺDl539 lltsz-il, utcai
bejáratu, füldszinti, 147 fił Q3,5 fił + 73,5 m2) alapterĹiletrĺ nem lakás cétú helyiségre
bérlőtaľsi jogviszony létesítését a NoVOTRACE Bt. és a Flexico Kft. között,
határozatLan időľę, 30 napos felmondási idővel, 110.000,. Ftthő + Áfa bérletÍ +
kozilzemi és külön szolgá|tatźsi díjak <ĺsszegen szĺímítógép. irodagép. szoftver szakiizlet
és szeľviz. valamint bababolt cé|jára.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajđonában álló nem
lakás céljára szolgźiő helyiségek bérbęadásának feltételeirő| szőlő 35120|3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuarosi Önkoľmányzatirende|et 14. s (7) d) bekezdése értelmében
a leendő béľlőtársak a béľleti szerződés megkötését megeIőzően kötelesek megťĺzetni az
óvadék feltĺiltését, valamint a 24. $ (2) c) bekezdése alapján kozjegyzÍ3 előtt egyoldalú
kcjtelezettségvállalási ĺyiIatkozat alź.ítását váIIaIják a leendő béľlőtaľsak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiđő : 20 13 . szeptember 23 .
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t3. októbeľ 8-án a szerződés megkiitésre keľiilt.
További ügyintézést nem igényel.
A Zdľka ffi. bérleti díj feliilvizsgdlati és szerződěs módosítlźsi kéľelme a Budapest

WII keriilet, Teleki tér 7. szdm alqtti helyiség vonatkozltsúban

99 5 l20 13. (Ix. 1 6.) sz. Váro s g azdá|ko dátsi és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzó.iáľul a Zőłka Kft által béľelt Budapest VIII. keľĺĺ|'et' 3536I/0/N39 helyrajzi
számon nyilvántaľtott, természętben a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 7. szán a|atÍi
60 m2 alapterülehĺ, utcai bejtnattĺ, fijldszinti, önkoľmányzati tilajđonú nem lakás célú
helyiség vonatkozásźlbaĺ a bérleti szeruódés módosításához, és a bérlęti díj 69.271,.
Ft/hó + Afa + kiilönszo|gá|tatasi díjak összegen torténő megá||apításához a bérleti
szeruođés módosítást követő hónap 1. napjátő|.

2,) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy abérlő az onkormányzat tulajdonában
áLIő nem lakás céLjara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3.(vI.20.) szźtmű Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (7)
bekezdés szeľinti óvadék ťlzetést (feltöltést) és a24. $ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak
a|apjźn akozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyl|atkozat a|tirásźi vá|Ialja.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2013. szeptembet 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. októbeľl4-én a szerződés megktitésľe keriilt.
További ügyintézést nem igényel.

Javaslat a BuĺIapest VIII. keriilet, tjlbi l,,t t4. (Baľoss u. 11.) szdm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakús céIt,Í helyiség nyilvónos egyfordulós pltlyózaton

tiiľténő b érbeadús ĺÍra

99612013. (Ix.16.) sz. Váľosgazd'áůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározztz
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Ünĺi ĺt 14. szźlm a|att talá|hatő,3675310lN53
hľsz-ťr utcai bejáratu fĺjldszinti + ga|énaszinti 279 mf a|apterületű, önkormányzati
tulajdonú, Ĺiľes, nem lakás célú helyiség bérbeađására vonatkozó nyilvanos egyfoľdulós
pźllyazat kiírásaľa 307.200,- Ft/hó + Afa minimális bérleti díj tisszegen.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a ptiyázat a Versenyeztetési szabá|yzatról szóló
42812012. (XII. 06.) szźlmís a Budapest Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-
testiiletének hattn ozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a páIyázati felhívást a Veĺsenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Fővaľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala
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okmányirođáján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Jőzseťvárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala hirďetőtáb|áján, a vagyonĹigyleti megbízott ügyfélfogadásra
szo|gá|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźtros című he|yi Iapban, az
onkormányzat. és a vagyonügyleti megbízotthon,Lapjźn,tovźlbbá a Polgármesteri Hivatal
szémáta költségmentes hirdetési felĹileteken torténő megjelentetés szélesebb köriÍ
binosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á11ó intemetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenľj.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatźridő:Z0 1 3. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apá|yázat kiírásra keľült, eľedménytelenůil záru|t.

Javaslat gépkocsi-bedlló béľbeadásúra (2 db)

997 l 20Í3. (Ix. 1 6.) sz. Váro s g azdáiko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Y ár osgazdálkodási és P énzngyi Bizottság ťlgy dc}nt, hogy

1. engedélyezi R. J. ľészére hatátozatlan idejű bérleti szerződés megkĺitését a Budapest
VIII., Tolnai Lajos u. 26. szźm' a|attí 3496I hĺsz.ú telken kialakított gépkocsi-beá||fua,30
napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa berleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkoľmanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn a
bérleti szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvađék megfizetése.

3. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu Önkoľmanyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn
eltekint az egyo|dalú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozatkoĄegyzői okiratba fogla|ásátő|, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Fele1ős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatariđo : 2013 . szeptember f3 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľződést megktitötték. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

998 l20I3. (Ix. 1 6.) sz. Váro s g azdá'Jko dálsi és P énzü gyĺ BÍzotts ág batár ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélvezi R. J. ľészére hatźrozatlan idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest
V[I., Bacsó Béla u. I7. sztlm alaťti 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá|Iőra,30
napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Áfa berleti díj mellett.
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2. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjtn a
bérleti szeruőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegtĺ óvadék megfi zetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) szttmiĺ onkormányzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjtn eltekint
az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti
díj mértékére tekintęttel.

Felelős: IGsfalu I(ft. ügyvezetó ígazgatója
Határiđo : f013 . szeptember 23 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződést megktitiitték. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. Vajdahunyad utca ... szdm alatti lakds
elidegenítés ével kap cs o lato s vételĺÍr és eladús i aj dnlat j óv úh agy ds a

999 12013. (Ix. 1 6.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzůi gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Péĺlzngyi Bizottság ilgy dönt, hogy hozzźĄźrul az ingatlan-
nyilvantaľtásban a ............. he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII., Vajdahunyad utca szćm a|atti, 54 m" alapterülettĺ lakás bérlőj e részéte az
eladási aján|at kiküldéséhęz, a3312013. (vII. |5.) sztmű önkormányzati rendelet 20. $ (1)'
21. $ (I2) bekezdésében meghatározottak a|apján, az elkészült forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmí értékkel megegyező <isszegű, 10.580.000,- Ft-os vételĺĺľ közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatráridő: 2013. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megkůildték 2013. szeptembeľ
20.án. A leendő bérlő szeľződéskiitésľe nem jelentkezett. Az iiw további intézkedést
nem ĺgényel.

A 2013. június 0j. napjúra kiírt, 
',MCS/2013., 

típuslł kétfoľdulós minőségi
Iakúscsere p úlydzat eľedményének megdllapítdsa

1000/2013. (Ix.16.) sz. Váľosgazd'á|kod'ási és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1) az ,,MCS12013'' típusú pttlytr;aton meghirdetett, Budapest VIII., Dankó u. 16. I.
emelet 8. szám alatti lakásra benyújtottptiytuatok nyeľtese:

Sz. Gy. (10 pont)

A sorľendben következő páIytző:
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M. F. (8 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: f0I3. október 1.

2) az ,'MCS/2013'' típusú pźiyázaton meghirdetett, Budapest VIII., Dankĺi u. 16. II.
emelet 9. szäm alatti lakásra benyujtottpáIyäzatok nyeľtese:

Ny. T. (10 pont)

Nincs soľrenđben következő páIy tző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. október 1.

3) azMCS|2013'' típusú pá|yźzaton meghiľdetett, Budapest VIII., Dankó u. 16. III.
emelet 3. szám alatti lakásľa benyújtott ptiyźzat nyertese:

B. D. Á. H. (16 pont)

A sorrendben következó pźiyáző:

S. Zs. (12 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
lJ.atáridő: 2013. október 1.

4) azMCS/2013'' típusú pźiyźnaton meghirdetett, Budapest VIil., Dankó u. 16. III.
emelet 8. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyeľtese:

B. L. (8 pont)

Nincs sorrendben következő pa|yaző.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatfuidő: 20|3. október 1.

5) azMCS/2013'' típusú péiyźzatoĺmeghirdetett, Budapest VIII.' Magdolna u.44.I.
emelet 1'. szźm' alatti lakásra benýjtott ptl|yźnat nyertese:

Sz. I. (14 pont)

Nincs sorľendben kĺjvetkező páIyáző.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. október 1.

6) azMCS|2013'' típusú pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIil., Nagytemplom u.
|2ĺB. fsz.27. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:
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K. Zs. (18 pont)

A soľrendben kovetkező pźiyáző:

K. K. (16 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatariđő: 2013. október 1.

7) azMCS/2013'' típusú pá|yázaton meghirdetett, Budapest VI[.' József u. 47.IY.
emelet 8. szám alatti lakásra benyújtottpźúyćuat nyeľtese:

M. H. (7 pont)

A sorrendben kĺjvetkező pá|yáző:

S. Zs. (6 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
IJatáridő: 2013. október 1.

8) felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy az |.),2.), 3)' 4) 5), 6.), 7.) pontban meghatározotí
lakásokĺa vonatkozóan a nyertes pźiyáző|ď<al, illetve a nyeľtes visszalépése vagy
kiesése esetén a sorľendben kcjvetkező páIyázőI<kal a bérleti szerzóđést kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. november 30.

9) apá|yázatra kiíľt lakásokľa kötött bérleti szerzóđésbe bele kellfoglalni, hogy abér|o
a lakást a bérleti szerzőďés megkötésétő| sztlmítolt 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatátido: 2013 . november 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerzői|ések megktitése és a lakások
birtokba adása folyamatosan ttirténik a nyertes pá|yázők kiértesítése és jelentkezésük
függvényében.

A Cica-Mica Bt. bérleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítĺÍsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, József krt. 33. szdm glatti helyiség vonatkozltsúban

100112013. (Ix.16.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) hozzájárul a Budapest VIil. kerület, József krt. 33. szám a|atti, 36687l0lV2 hľsz-ú,
347 m. alapterületű, utcai bejźnatu, ftjldszinti + pinceszinti, nem lakás célú helyiséget



2)

3)

bérlő Cica-Mica Bt. béľleti szerzőđésének módosításćĺIloz és a bérleti díjának 305.000,- Ft
+ Afałkozuzemi- és különszolgáItatási díjak clsszegén, ahatározathozataltkövető hónap
1-jétol.

eltekint a Cica-Mica Bt. által bérelt, Budapest VIil., József kľt. 33. szźlm a|alĺi,
36687l0lV2 Ilrsz-u, 347 flł alapterületri, utcai bejáratu, fijldszinti + pinceszinti, nem
lakás célú helyiség tekintetébena2014. évi inflációs emelés érvényesítésétől.

elengedi a Cica-Mica Bt. źita| a Budapest VIII. keľület, József krt. 33. szán alatt
taláIhatő' 36687l0lV2 hĺsz-ú, 347 m2 alaptertiletű önkormanyzatí tliajdonú nem lakás
célú helyiségre a kifizetésig felhalmozott (2013. szeptember 4-ig287.381,- Ft) késedelmi
kamat 50 %-át.

4) nem kĺjtelezi a bérlőt az I.) pont szerinti bérleti szeruődés módosítás kozjegyzői
okiľatba fog|a|ására tekintettel arra, hogy a béflő mfu a bérleti szetződés 2009. évi
módosításakor megtette azt, és az abban vállalt kĺjtelezettsége magasabb béľleti díj

' összegľe vonatkozik.

5) az 1.) pont szerinti bérleti szerződés módosítás megkötésének feltétele, hogy -
amennyiben az sziJkséges _ az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺáľa
szolgźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. o/I. 20.) számí Budapest
Józsefuarosi onkormźnyzati ľendelet 24. s Q) bekezdés d.) pontja aIapjtn 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék fęltciltését váL|alja abér|o.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő : 20 13 . szeptember 23 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. szeptember 25-én a szerződés megkiitésre
keľült. További ügyintézést nem igényel.

NAGYCEG Üveges és Képkeretező Kft. béľbevéteti kéľelme a Budapest WII. Mlźtylźs
téľ 2. szdm alatti iiľes ijnkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozdsúban

1002ĺ2013. (Ix.16.) sz. Váľosgazd'á|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatátozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35152 he|yrajzí számon nyilviíntaľtott, teľmészetben a
Budapest vln.' Mátyás tér 2. szźm aIatt talá|hatő, 36 m" alapterületű, tiľes,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejźratű, folđszinti nem lakás célú helyiség
béľbeadásahozhatźrozatlan időre, 30 napos fęlmondási idővel a NAGYCIĺG Üveges és
Képkeľetező KÍt. tészéte,lakossági szolgáitatźls üveges és képkeretező műhely cé|jára,
25.000,- Ft/hó + Áfa béľleti +kłjzuzemi- és külĺin szo|gá|tatási díjak tisszegen.

2.) a béľleti szeruođés megkotésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefilaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezđése a\apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján



közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatańdő: 2013. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. október f-án a szerzőďés megkötésre keľült.
További ügyintézést nem igényel.

Gyula Szabúszat Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keriilet, orczy ťlt 43. szĺÍm
al atti iir e s ö n ko r m úny zati t ul aj d o n ú h e ly i s é g v o n at k o zlÍs d b an

t 0 03/20 1 3. (Ix. 1 6.) sz. Váľo s g azdźůko dás ĺ és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáĺdrul a Budapest VIII., 35946ĺ0ĺN59 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil., orczy űt 43. (beja,ĺat a Visi I. utca fe|o|) szám alatt
taIá.Ihatő, 108 m2 alaptertiletű, iires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejtxatű, pinceszinti
nem lakás célú helyiség bérbeadásźůlozhatfuozat|arl időre, 30 napos felmondási idővel a
Gyula SzabászatKÍt. részére, konfekció és bérszabászati múhely cé|jára,32.000'- Ftĺhól
+ Áfa béľleti łkiłzuzemi- és ktĺlĺjn szo|gá|tatźsi díjak összegen.

2.) a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában á1ló

nem lakás cé|1ara szolgáló helyiségek bérbeadásźtnak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
száműBudapest Józsefuáľosi Önkoľmányzati rendelet 14. s (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan
közjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvźllIa|ási nyilatkozat a|áirźsát vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźrido: 2013. szeptember 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. oktĺóber 2-án a szerződés megkiitésre keľůilt.
További iigyintézést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIil. keriilet, MdtylÍs tér 7.8. szdm alatti tinkormónyzati
t ulaj do n íl tele king atlan b ér b e ad ds úľ a

100412013. (Ix.16.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénziigyiBizottság úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. szźlm a|atti, 35295 hĺsz-ú, 1569 mf alapteľiiletű
telekingatlant bérbeadás úd ĺín hasznosítj a.
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2) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. szám aIattí,35295 hĺsz-ú
telekingatlan bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pźllyźzati eljáľás
lebonyolítására, a pá|yázati felhívás kozzétételéľe. A ptiytzat feltételeit az alábbiak
szerint źi|apítjameg:

- a tclkcn vógczhető tevékenység: nyugdíjas otthon szźlmźtrapihenőkeľt
- a minimális béľleti díj összegét235.350,- Ft/hó + Afa összegbenhatátozzameg,
- az ajánlati biĺosíték cĺsszege: a minimális 3 havi bruttó bérlęti díjnak megfelelő

összeg, amely a nyeľtes páLyaző részére az ővadékrészévé alakul át,
- a béľleti jogviszony időtartama:hattĺrozatlan idő, 30 napos felmondási idővel
- az ingatlan beépítése: az ingatlanľa felépítmény létęsítése csak a bérbeadó

hozzájáru|ásával létesíthető, amennyiben a béľlő a bérbeadó engedélye nélktil létesít
felépítményt az ingat|anon' a bérleti jogviszony felmondásra kerül.

a pźiyźzati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Buđapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. keriileti Hivatala
okmanyirodáján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormáĺyzat
Polgáľmesteri Hivatala hirdető tź.ŕ.lrájźľr, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra
szo|gá|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein)' a Jőzsefvéros című he|yi |apban, az
onkormanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapj źn, tovźlbbá a Polgármesteri Hivatal
számára költségmentes hiľdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb köľiĺ
biztosítása érdekében az egyéb renđelkezésre álló intemetes hirdętési portálokon kell
kozzétenní.

Felelős: Kisfa1u Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: A' pá.Jyázatĺ felhívás 2013. október 7. . oktőber 29.
kőzőtt jelent meg. A páůyá'zat érvényesen, de eredményteleniil záru|t. Páiyázatot senki
nem adott le.

Javaslat ,,a Wrr. keľ. KlÍIvĺźria téľ informóciós épiilet építése és közteriilet-
rehabilitlÍció,' kapcsón a Budapest Fővúrosi onkormúnyzat tulajdonosi hozzlÍjlźľullÍs

elfogadĺÍsúra

1005/2013. (Ix.16.) sz. Városgazdáůkod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Fővaľosi onkormányzat FPH061 14062 - 2 l2O|3 iktatási számon
kiállított tulajdonosi hozzájára|ását (A VIII. ker. Kálváľia tér információs épület építése és
Icözterület-rehabilitáció, engedélyezést eljárás tárglában) az abban foglalt feltételekkel és
kikötésekkel.

Felelos: polgáľmester
Határiđó: 2013. szeptembeľ 1 6.

3)
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2. feIkéri a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzćýárulás
Beruházó (építtetői) záradék a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 1 8.

A Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Budapest Főváľosi
Önkormányzat FPH061 t4062 2 12013 iktatási számon kiállított tulajdonosi
hozzájáru|ása u WII. ker. Kólvúria tér informdciós épíilet építése és kijzteriilet.
rehabilitáció, engedélyezési eljdrds tdrgyában) a|áírásra keľiilt 2013. augusztus 29-én,
egyrĺttal a Főváľosi Önkormányzat számára megküldésre keriilt 2013. szeptembeľ 20-
án.

Javaslat a Juharos tlgyvědi lroda megbízlźsi szerződésének 20t3. augusztus havi
te lj es ítés ig azo llźs úr a

100612013. (Ix.16.) sz. Városgazdá'lkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi Iľodával kötött megbizási szerzodés teljesítés
igazo|ésźlt20|3. augusztus 1-jétől 2013. augusztus 3l-ig terjedó iđószakĺa.

2' felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolź.s aláirźsára.

Felelős: polgármester
Hataidő : 20 13 . szeptember 23 .

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapján: A Juhaľos Ügyvédĺ Iľoda
r észér e a telj e s ítós igazollás a|áír ása m e gtii rtén t.

Juvaslat Teszdľsz Kúroly megbízlźsi szerződésének 2013. jlilius havi teljesítés
igazollźsdra

1007120|3. (Ix.16.) sz. Városgazdáikodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja e|fogadásľa a Teszársz Kaľollyal kötött megbízási szerzőđés teljesítés
igazo|źsát 20 13 . j úlius 1 -j étől 20 13 . j úlius 3 1 -ig terj edő időszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a hatfuozat 1. pondában foglalt teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. szeptember 23.
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A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Teszársz Káľoly részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása m e gtö ľtént.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízdsi szerződésének 2013. jlilius havi teljesítés
igazollÍsdra

t 0 08/2 0 1 3. (rX. 1 6.) sz. Váro s g azdá|ko dási és Pénzůiryi Bizotts ág hatát ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja e|fogadásľa a Kardos-Eľdődi Zso|ttal kötött megbizási szerzőđés teljesítés
ígazo|ását 20 13 . j úlius 1 -j étől 20T3 . július 3 1 -ig teľj ed ő időszakła.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás aIáításźra.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.szeptember 30.

A Szeľvezési és Képviselőĺ Iroda tájékoztatása alapján: Kaľdos.Erdődĺ Zso|t részére a
telj es ítésig azolrás a|áír ása m egtiiľtént.

ruvaslat 20I3. évi ptÍlyltzatok elbírdldsára

|'009120|3. (Ix.16.) sz. Városgazdá|kodásĺ és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(l.2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1. a 2013. évi egyházi ptiyázat keretében az alźlbbi pá|yazők támogatásźń javasolja a
po l gárme sternek az alźlbbi c é l okkal é s <1 s sze gekkel :

Sz. PóIvúzli neve, címe Pdlydzat célia Bizottsóg iavaslata

I

Szlovákajkú EvangéIikus
Egyházktizség
1081 Budapest,
Rakóczi ilt57./A.
Képviselő:
Gulácsiné Fabulya Hilda

Gyülekezetĺ helyiségek
ľégi nyílászáľóinak
kaľbantaľtása, cseľéjeo
vizesblokk felújítása'
koľszeľűsítése,
energiatakaľékosság
biztosítása.

3s0.000

2.

Budapest.Józsefuárosi
Evangélikus
Egyházkőzség
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51.
Képviselő:
Románné Bolba Márta

Lakásfelújítás a
gyülekezet tulajdonában
lévő Mandák Mária
Evangélikus Gyülekezeti
Ház 4. szátmű lakásában
infľastľuktrĺľa fej lesztése.

350.000
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Buđapest-Nagyvárad Téri
Refoľmátus Egyházkőzség
1089 Budapest,
Üll0ĺ ĺt qo.

Képviselő:
ZiIaPéter

Epületállomány
felújításhoz
anyagbesz erzés, építési
anyagvásáľlás.

500.000

4.

Budapesti
Hitközség
(Nagtfuvaros
Zsinagóga)
1075 Budapest,
Síp u. 12.

Képviselő:
ZoItai Gusztáv

utcai
A Nagyfuvaros utcai
zsinagógában felrĺjítási
munkálatok.

320.000

5.
Jő Pásztor Lelkészség
1089 Budapest,
Ká|váriatér 22.
Képviselő Khirer Imľe

A Keľepesi temető
kápolnájának
restaurálása.

500.000

6.

Budapest- Töľtĺkőri
Református Egyházkiizség
1087 Budapest,
Századosut 4.
Képviselő: Balássv András

A templom
hán

és gyüIekezeti
udvari

felújításahomlokzatának
és tetőiavítás.

s00.000

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđó: 20|3. szeptembeľ 1 6.

2.l a) felkéri a polgármestert, a 2013. évi költségvetésről sző|ő 9|20I3.(II.22.) szźlmu
rendelet 21.$ (1) d) pontjában foglalt polgáľmesteri felhatalmazás a|apján a
költségvetés módosítá sára, az előirányzat átcsopoľtos itásźlta.

b) felkéri a polgáľmesteľt az 1. pontban meghatározoÍl. pá|yźzatokon nyeľtes jogi
személyek vonatkozásában a22l20I1. (IV.12.) <inkoľmányzatirende|et mellékletét
képezo támo gatási szer zó đés a|áir ásáĺ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Pénzügyĺ ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A határozat 2. pontjában foglaltak
alapján a költségvetés módosítása a Képviselő.testüIet 2013. évi decemberi ülésére
készítendő kiilts é gvetés i rendeletb en kerül átv ezetésr e.

A Humánszo|gáÄtatási Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A támogatási szerződések 2013.
október 25-én a|áírásra és az ügyfeleknek postázásľa keľültek

Iavaslat a ,,VdllalkozlÍsi szerződés keretében Budapest VIII. keľiilet otpacsiľta utca
és Reviczky utca jdrdafelújítlÍsa,, tórgyíl közbeszerzési eljúrds ajónlattételi

felhívdsdnak elfogaddsdľa, valamint houĺÍjlźľulĺÍs az eljórds kezdeményezéséhez
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10ĺ112013. (Ix.18.) sz. városgazd,áůkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 2 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság a ,,Váĺlalkozási szerződés keretében Budapest
VIII. kerület otpacsiľta utca iés Reviczlły utca jáľdafelújítása'' tárgyu kozbeszerzési eljaľásban
úgy dönt, hogy

I. a 320/2013. (Vm.29.) sztlmú képviselő-testtileti határozat alapjtn és az elóteqesztés 2.
sztlmu melléklete szerint szakmai indokolásra tekintettel, a közbeszerzésekol szóló 201|.
évi CVIII. tĺirvény 122lA. $-a szerinti hiľdetmény és tźrgyaIás nélktili kozbeszeruési
eljaľást folýat le.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. szeptembeľ 1 8.

2. e|fogađja az eIőteqesztés 4. számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajĺánlattételi
đokumentációt.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

3. ahatfuozat szerintíkozbeszerzési eljarást megindítja és az ajtnIattételi felhívást megkiildi
az a|ábbi 6 szervezetnek..

1. Hódút Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
cégsegyzékszám: 03 09 | 17 928
kantoľ.balazs@hodut fax: 06 76 54006I

2. MTP Kft. 1021 Budapest, Furulya u. 3.
cégsegyzékszźlm: 0 1 09 07 283 6
mtpltd@mail.datanet.hu fax: 3 6 l 39 52903

3. GMZTewezo és KivitelezóKft..7020 Dunaftildvaľ" Szőlőskert u. 9.
cégtregyzékszám: 17 09 005842
gmńerv@t-email.hu

4. Zollerbau-Ttans Kft. 1 l71 Budapest, Zriĺyi u. 52.
cégtregyzékszárl: 0 1 09 900846
zo11er.kaľoly@zolleľbau.hu fax: 3 6 | 26433 4|

5. Pont-Plan Építőipaľi Kft. 2400 Dunaújváros, Papírgy źLri tft 30 l d.
cégtregyzékszám: 01 09 984522
grabarics. sandľ@ľont-p1an.hu fax : 0 6 25 283 5 42

6. Stone Dekor Kft.2615 Csővaľ, Madách u. 1.

cégegyzékszám: 13 09 1 54777
szaboszilardO 1 @ gmail.com

Felelős : polgĺĺľmester
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Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

A Kisfalu Kft tájékoztatása alapján: A kivitelezés kiizbeszerzési eljáľás Bíráůő Bizottsági
ülése z0I3. november 5-én volt. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
kivitelezőľ ő| 12t2 l 2013. (XI. 1 1.) számú határ ozatźlval dłi ntés t hozott.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet Német utca _ Ióaef utca kereszteződése
h e ly s zín e n me gv aI ó s u l lí gy a I o g o s lÍt ke l ő h e Iy h e z ép ít e n d ő k łi zv ihtg ít lÍ s

megvalósítltsdra

10|2ĺ20t3. (Ix.18.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Buđapest VI[. kertilet Német utca és a József utca keresńezőđésében
gyalogátkelőhelyek kiépítéséhez szukséges, elkészülő közvíIágítási berendezést - a
műszaki átadással egy időben _ a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft-nek (1203
Budapest, Csepeli átjárő 1-3.), mint a meglévő kozvilágítási beľendezések
üzemeltetőj ének iizemeltetésre téľítésmentesen átadj a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 18.

2.) felkéľi a polgármestert az l. pontban meghatáĺozott üzemeltetési szerzođés aIáírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : mrĺszaki átadás-átv ételt követően

3.) vállalja, hogy a meglévő kozvilágítási berenđezés felújítása soriĺn az ę|bontásra kerülő
Budapesti Dísz-és Kiinlilágítźtsi Kft. tulajdonában lévő közvi|ágitási berendezések
maľadványértékével elszámol _ max. becsült költsége 100.000,- Ft + ÁFA, melynek
fedezete a 11601 cím beruhŁás előirányzatźn _ gyalogos átkelőhely kiépítése _
biĺosított -, a Budapest Főváros Főpolgáľmesteľi Hivatala felé tciténő tulajdonjog
átaďás fi gyel embe vételével.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: 2013. szeptember 1 8.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat 2. pontjában foglaltak
esetében a fedezet a 11601 cím beruházás e|őirányzatán belül gyalogos átkelőhely
kiépítése címen biztosított.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Budapesti Dísz és K.ön,i|ágítás Kft. hozzájáru|ása
20t3. 10 .03.án beszerzésľe keriilt. A kivitelezés lezárult, a munkálatokat a Budapesti
Dísz- és Kiizvilágítási KÍt. átvette, jelenleg a Budapesti Ktizlekedési Ktizpont átvéte|ére
váľunk.
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1014ĺ2013. (Ix.23.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáłghatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yźrosgazďálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺertilet-hasznáIati
hozzájźtĺlltlst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteriilet-haszná|ő.kére|mezo: RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.)

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2013. szeptembeľ 25. - 20|4. szeptember 24.
Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
KcjzterĹi1et-haszĺá|athe1ye: Lőrinc paptér
Közterület-hasznáIatnagysága: |9m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 23'

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beflzette a kiizteriilet.használati díjat' az engedély kiadásra keľiilt.

10 15 ĺ2013. (Ix.23.) sz. Vá ro s gazd álko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę úgy dönt, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzájtru|álst ad _ teljes đíjfizetéssel - azalábbi ügyben:

K<izteľiilet-haszná|ő. kéte|mezo: RusContact Kft.
(1 088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.)

Kĺjzterület-haszná|atideje: 2013.szeptember 25. -2014. szeptember24.
Közteľület-hasznáIat cé|ja: napeľnyő
K<ĺzterület-haszná|athe1ye: Lőrinc paptér3.
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: |9 m,

Felelős : polgĺírmester
Hatĺáridő: 2013. szeptembet 23.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befuette a ktizteriilet.hasznáIati díjat' az engedély kiadásra kerůilt.

101612013. (Ix.23.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzterĹilet-haszná|ati
hozzájźniást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Kcjzterület-haszntiő, kére|mezo: Parőczi Noémi
(1181 Budapest, Szélmalom u. 63.)
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KözteľĹilet-hasznáIat ideje: 2013. októbeľ 10. -2014. októbeľ 9.

Kĺjztenilet-haszná|at céT1a: ľeklámtábla
Közterület-haszĺáIatnagysága: Imf
KöZteľület-haszntůat helye: Práter u'.29.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. szeptember 23.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az iigyfé|
befizette a kiizteľĺilet-használati díjat' az engedély kiadásra keriĺlt.

101712013. (Ix.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szzvazztta|)

A Varosgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZterĺilet-haszná|ati
hozzájźtru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közterü1et-haszná|ő.k&e|męzó: L'AMAKA Café Kft.
(1085 Budapest, Lőrinc pap téľ 3.)

Kĺizterület-haszná|at ideje: 2013. novembeľ I. -f0I4. október 31.

Közterület-haszĺćlat céIja vendéglátó terasz
Kĺjzterület-hasznźiathelye: Bródy Sándor u. 2.

KöZterÍilet-haszná|atnagysága.. I2m"
Közterület-hasznźiathelye: BródySandoru. 4. számmalszemben
KözterĹi1et-haszná|atnagysága: 15m.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 20 13 . szeptember 23 .

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáüy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťwette a kiizterÍilet.használati díjat, az engedély kiadásra keľiilt.

1 018/2013. (Ix.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-haszná|ati
hozzźtjźlralást ad - teljes díjÍizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő" kére|męző: Cheho Kft.
(1066 Budapest, Zichy Jenő u. 10.)

KĺjzterĹilet-hasznáIat ideje: 2013. október |. - 2014. szeptembeľ 30.

Közterület-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-hasznáIathelye: HarminckettesektereZ.(parkolóhelyen)
Köztertilet-hasznáIatĺagysága: 20m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 23.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ůigyféI
kérelmet nyrijtott be a kiizterĺilet-használati díj fizetésével kapcsolatban.
101912013. (Ix.23.) sz. Váľosgazd,áikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata

(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiati
hozzájźrulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azzal, hogy az onkormányzat źita|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerül:

Közterület-haszná|ő.kére1mező: YIII/6. Lakásfenntartri Sztivetkezet
(1083 Budapest, Baross u. 111/A.)

K<jztertilet-haszná|at ideje: 2013. október |. _ 2013. október 31 .

Kĺjzterület-haszĺá|atcéIja: építési munkateľület (anyagtaľolás)
K<jzteľtilet-haszná|athelye: Barossu. l03lA,l03/B.
KozterÍilet-haszná|atnagysága: 200 m.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 13 . szeptember 23 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľÍilet.
használati engedély kiadásra került.

1020/2013. (Ix.23.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzźljźru|ást ad _ díjmentességgel - az a\źhbi tigyben azzal, hogy az onkoľmanyzat áItaI
megrendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre keľtil:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Reguly Antal u. 4.
(1089 Budapest, Reguly Antal u. 4.)

Közteriilęt-hasznźiat iđeje: 2013. szeptember 30. _2013. október 11.

Kcjzterület-haszná|atcéIja: építésimunkatertilet(homlokzatfelújítás)
Közteriilet-haszná|at helye: Regu^lľ Antal u. 4.
Kĺjzterület-haszná|atĺagysága: 34m,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 23.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y táĄékoztatása alapján: 'Ą kłizteľület-
használati engedéIy kiadásľa került.

102112013. (IX.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsńghatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság rigy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi tigyben azza|, hogy az onkormrínyzat áIta|

megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľül:
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Közteľü1et-haszná|ő, kéreImezó: Társashá.z Reguly Antal u. 35-37.
(1089 Budapest, Reguly Antal u. 35-37.)

Közteľĺ.i1et-hasznáLat. ideje: 20|3. szeptember 23. _ 2013. október 31.
Közterület-basznáLat céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
KöZterĹilet-haszĺéiathelye: Regu!ľAntalu,35-37.
KöZteľĹilet-hasznźiatnagysága: 35m.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptembet 23.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
használati engedély kiadásľa keriilt.

Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kłizteľĺilet-

Tulajdonosi hozzlÍjdrulús Budapest WII. ker. Futó u. 31-33. ingatlan gdzvezeték
ledgaaí be kötés építés ěnek közter iileti m un kdihoz

1022ĺ20Í3. (Ix.23.) sz. Városgazdáikodási és Pénziigyi Bizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájaru|ását adja
Budapest VIII. ker. Futó u. 3I-33. ingatlan gźuvezeték Leágaző bekötés építésének kozterĺileti
munkáihoz

IJ gy ír atszttm I 6 - |229 l 20 | 3

K&e|mező: Helyszín Építőipaľi Kft., tervező: PásztotViktor
Helyszínek:

o Budapest VIII. Práter u. 25-27. szám elotti kĺjzút (hľsz.: 3610012) aszfalt jźrda
szakasza, é s keľe szte zó aszf a|t ińp á|y a, b u ľko latb o n tás s al érintett,

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással éľintett jĺíĺda telies szélességben. az útpálya teljes szélesséeében

(2014. december 31. taĺó 5 éves buľkolatbontási tiIalom miatt) dilatációtól-dilatációig
tartó újra-szőnveeezéssel töfténő hęlvreállítása,

- abuľkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalat jőIláthatőarlje|zík,
- jól láthatőarltájékońatják aztfthasznźtlókat a burkolatbontás vaľhatő idotartamárő|,
- köte|ezí akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺirténő helyreáI|ítźsźra,
- aberuht.ző és kivitelező közösen 5 év garuĺrciźLtvźLIIaI a helyreállított burkolatért.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájźxu|ás Budapest VIII. ker. Futó u. 3I-33. ingatlan
gźzsĺezeték |eágaző bek<jtés építésének kĺiaeruleti munkáihoz

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013 . szeptember 23 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kiizútke ze|ői hozzájá ľulás okirato k kiadmányo zásr a keriiltek.
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A BudapeŃ róaefvdrosi Refoľmdtus Egyhlźzköaég közteriilet-haszndlati kéľelme

t023 l 20 |3. (Ix.23.) sz. Város g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznáIati
hozzájfulilźtst ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azzaI, hogy az onkormanyzat áIta|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerĹil:

Kĺjzterület-hasznáIő,kérelmezó: Budapest Józsefoáľosi Református Egyházközség
(1085 Budapest, Salétľom u. 5.)

KöZterĺ.ilet-hasznźiat ideje: 20|3. szeptember 23. -2013. október 19.

Közteľiilet-hasznáIatcé|ja: építésimunkateľület(tetőfelújítás)
Kcjaęrulet-hasznźiathelye: Kissalétrom u. 5.

Közterület-haszná|atnagysága: 42fił+4paľkolóhely

Felelős: polgármester
Hattridő: 20|3. szeptember 23 '

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatász alapján: A közteľĺilet-
használati engedély kiadásľa kerĺilt.

YLKA Bt. bérbevételi kérelme a Budapest WII Bródy Súndor u. 25. saÍm alatti iires
ö n k o r m úny zat i t ul aj d o n ú h e Iy is é g v o n at ko zlÍ s db an

1024120|3. (Ix.23.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartónkodás szavazattal)

AYźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VI[.' 36653l0/N4 helyrajzi szárrlon nyilvantaľtott, természetben
a Budapest VIII., Bľódy Sándoľ u. 25. szám a|atíta|áIhatő,29 m, alapterületű, tires,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejźratű, f<jldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahoz határozott időre, 2018. decembeľ 31. napjźig az YLKA Bt. részére,
lakossági szo|gá|tatás kiállítások szervezése, galéľia, művészeti tevékenység, raktár
céIjara 13.000,. Ft/hó + Áfa béľleti + kiłzuzemi- és kültjn szo|gá|tatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzóďés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonábarl áIIő

nem lakás céIjaru szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormányzatircnđe|et 14. $ (2) bekezdése alapjrán 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat aláirását vźi|a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja
Hataridő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjn: 20|3. novembeľ 11-én a szerződés megktitésre
kerüIt. További ügyintézést nem igényel.
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Mexa Tľade Kft. béľlő tevékenységi ki)r módosítlźsdra vonatkozlí kérelme a Budapest
WII. keriilet, Futó u. 29/A. szúm alatti önkormónyzati tulajdonú helyiség

vonatkozdsdban

1025ĺ2013. (Ix.23.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy hozzbiáľul a Budapest VIII.
kerület, 3568412lN20 hĺsz-on nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII.' Futó u. f9ĺA.
szám alatt ta|á|hatő, utcai, ftldszinti, 20 m2 alapteľiilehi' nem lakás célú helyiséget béľlő
Mexa Tľade Kft. bérleti szerződésének módosításĺíhoz a tęvékenységi kör tekintetében,
szolarium és műkörĺjm szalon cé|iara a bérleti szerzódés további ľészeinek változat|anu|
hagyása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3. oktĺibeľ 28.án a szerződés megktitésre keľült.
További ĺigyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VII. keriilet, Gutenberg téľ 2. szdm alatti iires, önkoľmdnyzati
tulajdonú nem lakds céIlil helyiség nyilvĺÍnos egyfordulós plÍIydzaton történő

bérbeaddsdra

102612013. (Ix.23.) sz. Váľosgazd'áůkodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest YIII.' Gutenbeľg tér 2. (KőfaragĺĎ utca felőIi
bejárat) szźlm aIatt talźihatő, 3648Il0lN34 hĺsz-u utcai bejaľatú, ftjldszinti 46m"
alapteľületű, önkormányzati t';Jajđonú, tires, nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadására
vonatkozó nyilvános egyfoľdulós páIyázat kjírására 52.800,. Ft/hó + AÍa minimális
béľleti díj tisszegen.

2,) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Veľsenyeztetésí szabá|yzatĺól szóló
428l2OI2. 6II. 06.) szźlmu, a Budapest Józsefuáľosi Oĺtkormźnyzat Képviselő-
testületének határozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pźt|yźzati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváľos Koľmányhivata|a VIII. keľületi Hivatala
okmanyirodáján, valamint a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi onkormźnyzat
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a vagyonügyleti megbizoÍt ügyfelfogadásra
szolgźiő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a lőzsefvtnos című he|yi |apban, az
onkormanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapj ćn, tovźtbbá a Polgármesteri Hivatal
szźtmáta kĺiltségmentes hirdetési feltileteken történő megjelentetés szélesebb köľű
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biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á11ó inteľnetes hirdetési portálokon kell
kozzétewi.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatőja
Hataľiđő: f0I3. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A'pá.Jyá.zat kiírásľa került, eredménytelenĺil zárult.
További ügyintézést nem igényel.

Varga Andrea Virúg egyéni vúllalkozlÍ bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet,
Nagyfuvaros a. 22-24. szdm alatti iires önkoľmdnyzati tulajdonĺl helyiség

vonatkoztÍsúban

102712013. (Ix.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározlta
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII.,35081/0/A/56 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil., Nagyfuvaľos u. 22-24. szám alaÍt talá|hatő, 24 m"
alapteľĹiletú, üres, önkoľmanyzati túajdonú, utcai bejaratí ftldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadásáhozhatźlrozottidorc20t8. dęcember 3I. napjáig,Yarga Andrea
Virág egyéni vállalkozĺi részéte, fodrászat cé|jźra, 30.467,- Ftthő + Afa béľletĺ +
közüzemi- és kiilĺjn szo|gá|tatási díjak összegen.

2) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonábaĺ á|Iő
nem lakás céIjáĺaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35120|3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzatirenđe|et 14. $ (2)bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtiiľtént, ám a rendeletben
előíľt szerződéskiitési határidőn belül a szerződést nem köttitte meg.

ravaslat nyilvdnos egyfoľdulós púlyúzat kiíľlÍsdra a Budapest WII. keľĺilet, RlÍkóczi
lit 27/B. saÍm alatti önkoľmónyzati tulajdonú helyiség vonatkozltsóban

102812013. (Ix.23.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1') felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII.' Rákóczi űt 27ĺB. szám aIatt ta|á|hatő,
36437l8lV3 hrsz-ú utcai bejtnatv, ftjldszinti 96m2 alapterülettĺ, clnkormányzati
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2.)

5.)

tulajdonú, tiľes, nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános
egyfoľdulóspáIyázatkiírására Í29.067'-Btthő + Áfa minimális bérleti díj tisszegen.

a BizoÍÍság felkéľi a Kisfalu Kft-t a páIyźzat a Versenyeńetési szabźiyzatról szóló
42812012. (XII. 06.) számu, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testĹiletének határozatában foglaltak szerinti lebonyolításľa.

a pá|yázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabźtlyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala
okmányirodáján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormáĺyzat
Polgármesteľi Hivatala |ĺrdetőtźhlájźn, a vagyoniĺgyleti megbizott ügyfelfogadásľa
szolgáIő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefvfuos címú helyí lapbaĺ, az
onkoľmányzat és a vagyontigyleti megbízott honlapjźn,továbbá a Polgríľmesteri Hivatal
sztlmźlra költségmentes hiľdetési felületeken töľténő megjelentetés szélesebb könĺ
biztosítása érdekében az egyéb rendelkęzésre álló inteľnetes hirdetési portálokon kell
kozzétetlnĺ.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apź.Jyázat kiírásra került, eredményesen zárult.

Tasnúdi Attildné egyéni vdllalkouí és a Bandi Hdz Kft. béľbevételi kérelme a
Budapest WII. keriilet, Tavaszmező u. 10. szd'm alatti iiľes önkormdnyzati tulajdonú

h ely is é g v o n at ko zlts úb an

t029l20t3. (Ix.23.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igeno 0 nem, 0 ť'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) nem iárul hozzá a Budapest VIII., 35I70l0lN2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest vlil.' Tavaszmező u. 10. sziím alatt ta|áIhatő, I20 m"
alapteľiiletti, iiľes, önkormanyzati tuL|ajdonú, udvari bejttratű' ftjldszinti nem lakás célú
helyiség bérbeadásríhoz a Bandi HázKÍt. részéte.

2.) hozzájárul a Budapest VIII., 35170l0lil2 helyrajzi számon nyilvĺíntartott,
természetben a Budapest vI[., Tavaszmező a. 10. szárn a|att talźihatő, 120 |1ŕ
alapterületti, tiľes' önkormányzati tulajđonú, udvaľi bejźtratű, ftjldszinti nem lakás célú
helyiség bérbeadásahozhatározott időre, 2018. december 31. napjáig Tasnádi Attiláné
egyéni vállalkozĺi tészéte, iľoda, raJ<tár és oktatás céIjtĺra,56.877,- Ft/hó, + Áfa bérleti +
kĺjzüzemi- és külön szolgtitatźlsi díjak cisszegen.

3.) a béľleti szerzőđés megktitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajđonában álló
nem lakás céIjáraszolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szttmíBudapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kcltelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
béľIő.

f44



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđo: 2013. szeptembeľ 30.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél értesítése megtłirtént, ám a rendeletben
e|őírt szerződésktitési határidőn belĺil a szerződ'ést nem ktitötte meg.

A Rosé Joe Vendégldtó W. bérleti díj feliilviugdlati és szerződés módosítlźs kérelme
a Budapest WII. kerťilet, Teleki tér 6. szóm alatt bérelt helyiség vonatkozlÍsdban

1030/2013. (Ix.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatáłrozata
(l.3 igeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy nem já'ľlu| hozzá a Rosé Joe
Vendéglátó Kft. béľlő által bérelt, Budapest VIII. kerület 35346l0lN4I helyrajzí számon
nyilvantaĺtott, természetbęn a Budapest vlil. kerület Teleki tér 6. szźrĺl a|att talźihatő,
174 m2 alapterületú, önkormányzatiĺł|ajdonú, utcai, ftldszinti nem lakás célú helyiség bérleti
szer ző désének mó do s ításźtho z.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźrido: 20|3. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az iigyfél értesítése megtörtént, további
iigyintézést nem igényel.

A ron-Bau Kft. kamat elengedési kéľelme a Budapest VIn., tjuĺi út 60-62. szdm
alatti h ely is é g e k v o n at kozds đb an

1031.12013. (Ix.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottsághatározatł
(13 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) lemond a Jon-Bau Kft. által, a Budapest VIII., Ült0ĺ ĺt 60-62. száma|attí,3630810lN2 és

36308l0lV4 hľsz-ú helyiség bérlete kapcsán felhalmozott bérleti és használati díj
hátralékľa esedékes kamat S}o/o-źnak (2013. augusztus 31-ig 346.770,- Ft) megfelelő
összegiĺ követeléséről, amennyiben a volt béľlő Jon-Bau Kft. a felhalmozotíhátralékźi, az
onkormanyzat źL|taI megfizetett költségeket és a késedelmi kamat 50%-át a jelen
határozatrő| sző|ő éľtesítés kézhęzvételétő| számított 15 napon belül megfizeti.

2.) amennyíben az 1.) pont szerinti követeIés kiegyenlítéséľe hatiíĺidőn belül nem kerül sor,
tĘy fu]keľ! a Kisfalu Kft-t a végrehajtási eljráľás fo|1rtatásfua. és a teljes, kamatokkal és

kö lts é gekkel növe lt tarto zás b ehajtźsár a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyfé| éľtesítése megtöľtént, a határozatban
foglaltaknak eleget tett.
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Laben-hancar Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľiilet, ijuĺt íJt 54-56.
s zdm al atti iir e s ij n k o r m dny zat i t ul aj do n ú h e ly is é g e k v o n at ko zlts d b an

t032l2013. (Ix.23.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatáłrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺizkoďás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtlnt, hogy:

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 36339l0lV3 és a 36339l0lV4 helyrajzi számor]
nyilvánt artott,természetben a Budapest YIII., Üuĺĺ ĺt 54-56. szám alat1ta|áIhatő, 4I fił
+ 49 mf , összesen 90 m2 alapteľületú, múszakilag egybenyitott, tires, önkormányzati
fulajdonú, utcai bejáratí ftjldszinti nem lakás célú tizlethelyiségek bétbeađźnához
hatátozat|an időre 30 napos felmondással, a Laben-hancar KÍt. tészére, vendéglátói
tevékenység (szeszesital ĺírusítással) céljára, 191.180,. Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi-
és külön szo|gáItatźlsi díjak cisszegen.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgźl|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.)
sztlmtBudapest Józsefuaľosi onkormányzatí ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségváIIalási nyilatkozat a|áfuźlstń vźi|alja a lęendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtiirtént, äm a ľendeletben
előírt szerződésktitési hatáľidőn belůil a szerződést nem kiitötte meg.

ravaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsúra (2 db)

1033ĺ20|3. (Ix.23.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Y źrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. engeđélyezi N. P. részére határozatlan idejiĺ bérleti szęrződés megkĺitését a Budapest
V[I., Futó u. 5-9. szám a\atti 3557611 hrsz-tl telken kialakított gépkocsi-beźil&a,30
napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) szźlmt onkormányzati rcnđelet 13. $ (2) bekezdése a\apjźn a
béľleti szerzodés hata|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
ĺlsszegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) számiĺ onkormanyzati rende|et 15. $ (4) a.) pontja a\apjźn
eltekint az egyolđaIú kötelezettség vállaló nyiIatkozatközjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja



Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az iigyfét értesítése megtiiľtént, ám a ľendeletben
előírt szeľződéskiitési hatáľidőn belül a szerződést nem kiitiitte meg.
L034l2013. (Ix.23.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottságbatározata

(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYtnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. eneedélyezi D. T. részére határozatLan idejű béľleti szerzőđés megkötését a Budapest
VI[., Bacsó Béla u. |7. szźlm alatti 34853 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beállóra, 30
napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. (XI.07.) számt onkormanyzatircĺdelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ö,sszegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkoľmanyzatírende|et 15. $ (a) a.) pontja a|apján eltekint
az egyo|đalú kötelezettség vállalő nyi|atkozat kozjegyzői okiratba fog|a|ásától, a bérleti
díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló értesítést megkĺildték az
ĺigyféI ľészére f013. szeptember 25-én. A bérleti szeľződés megkłitésľe keľült 2013.
szeptember 27.én. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat civil szervezetek kedvezményes béľleti díjónak tovlÍbbi 1 évre tijrténő
engedéIyezésére

1035/2013. (Ix.23.) sz. Városgazdá,|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., 35459l0lV3
he|ytajzi számon nyilvantartott, teľmészetben a Budapest vlil.' Kálváľia tér 22. szám a|att.

ta|źihatő, 57 m" alapterĹilehi, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségre a
Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesületével kötott bérleti szerzođés, a Képviselő-testĹilet
24812013. (VI. 19.) szźlm,Úhatározatźnak2g. pontja, valamint a Humánszolgáltatási BizoÍtság
14312013, (VII. 15.) száĺrru hatźnozata a|apjtn a bérleti díjat további 1 évre, azaz 2014.
december 31-ig a mindenkori közös kĺiltségnek megfelelő összegti (a határozathozatal
időpontjában13.969,. Ft/hó) Äfeval ntivelt béľleti -|kozuzemi és külĺjn szo|gá|tatási díjak
ö s sze gen á|Iapitj a me g.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyfelet éľtesítése megttirtént, további
ügyintézést nem igényel.
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1036ĺ2013. (Ix.23.) sz. Városgazdáikodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest VIII., 3473410lN26
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest VIII.' Teleki tér |6. szám a|ati
ta|á|hit,S' 96 mf alapteriileĺ.ű, ötlkorľuu ĺyzatí tu|aj,Jultú, ltcltt lakás célú helyiségľe a róľĺ.l
Spoľt Egyesülettel kötött bérleti szeruődés, a Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) számil
határozatának29. pontja, valamint a Humĺínszolgáltatási Bizottság 14312013. (VII. 15.) szźtmu
határozata a|apján a bérleti díjat további 1 évľe, azaz 2014. decembeľ 3l-ig a mindenkori
kĺjzos költségnek megfelelo összegű (ahatfuozathozata| időpontjábarl21.504,- Ft/hó) Áfĺval
növelt bérleti łközĺjzemi és ktilön szo|gáItatási díjak összegen á|Iapíť1ameg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlrido : 2013 . szeptember 3 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az, ügyféI éľtesítése megtiiľtént, további
ügyintézést nem igényel.

1037ĺ2013. (Ix.23.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtĺizkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest VIII., 3473410lN27
helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII.' Teleki tér 16. szám a|atÍ.

ta|źihatő, 43 m2 alapterĹiletií, önkoľmányzati tulĄđonú, nem lakás célú helyiségľe a xoľal
Spoľt Egyesĺilettel kötött bérleti szerződés, a Képviselő-tęstület 24812013. (VI. 19.) szźlmís'

hatźrozattnakzg. pontja, valamint a Humánszolgá|tatási Bizottság 14312013. (VII. 15.) számil
határozata alapjźn a bérleti díjat további 1 évľe, azaz 2014. decembeľ 31-ig a mindenkori
kcjzös költségnek megfelelő összegtí (ahatźrozathozataliđőpontjábarl9.632,. Ft/hó) Afáľľal
niivelt béľleti łkozuzemi és külön szo|gá|tatási đíjak cisszegen á||apítjameg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatfuidő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtöľtént' további
iigyintézést nem igényel.

1038/2013. (Ix.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) a Budapest VIII., 34926/0lN5he|yrajzi szĺĺmon nyilvantaĺott, teľmészetben a Budapest
VIII.,Víg u. 28. szám alatt talá|hatő,33 m" alapteľtiletű, önkoľmányzati bJlajđonú, nem
lakás célú helyiségre az Interkulturális Páľbeszéd Ktizhasznú Alapítvánnyal kötĺitt
bérleti szeruőđés, a Képviselő-testület 24812013. (w. 19.) számű határozatának 29.
pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 14312013. (VII. 15.) számuhatfuozata



alapján a bérleti díjat további 1 évľe, azaz 2014. december 31-ig a mindenkori közös
költségnek megfelelő összegű (a határozathozata| időpontjában 6.433,. Ft/hó) Afźxal
ntivelt bérletĺ +kozuzemi és külön szolgá|tatási díjak összegen áI|apítjameg.

2.) az 1.) pontban biztosított kedvezményes bérleti díj biaosításának feltétele, hogy a bér|ő a
bérleti đíj tartozćsát a jelen határozatről szóló értesítés kézhezvéte|éto| szamított 8 napon
belül egyösszegben megfizesse. Amennyiben eĺľe nęm kerül sor, úgy a bérleti díj a bérleti
szetző đésben meghatározott nem kedvezményes bérleti díjľa növekszik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hátľalék befizetése megtiirtént, további
ůigyintézést nem igényel.

103912013. (Ix.23.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénziigyĺ Bizottsághatátozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavzzattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., 3573910lÁ/4 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest
vlil., Baross u. 28. szám a|att ta|á|hatő, I74 m, alapterületű, cinkormányzati tulajdonú,
nem lakás célú helyiségre a Magyaľ Embeľi Jogvédő Kiizpont Alapítvánnyal k<jtĺjtt

bérleti szetzodés, a Képviselő-testület 24812013 . (VI. 1 9.) szźlmíl'hatátozatźlnak 29 . ponda,
valamint a Humánszolgáltatási Bizottság I43l20I3. (VII. 15.) szttmuhatáĺozata a|apjźn a
bérleti díjat további 1 évre, azaz20l4. decęmber 31-ig a mindenkori közös költségnek
megfelelo összegri (ahatározathozata| időpontjában 40.746,. Ft/hó) Áfával niivelt bérleti
łkozijzemi és külĺin szo|gá|tatási díjak összegen áIlapítja.

2.) az 1.) pontban biztosított kedvezményes bérleti díj biaosításanak feltétele, hogy a bér|ő a
bérleti díj tartozásźú a je|enhattrozatről szóló értesítés kézflenételétő| száĺnított 8 napon
belül egyösszegben megfizesse. Amennyiben eÍTe nem kerül sor, úgy a bérleti díj a bérleti
szerzodésben meghatiĺrozott nem kedvezményes bérleti díjra nÓvekszik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Á. hátralék befizetése megttirtént' további
tigyintézését nem igényel.

I0 40 |2013. (Ix.23.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág hztár ozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., 35488l0lV26 he|yrajzi számon nyilvríntaľtott' természetben a Budapest
VIII., Baľoss u. 118. szám alatĺta|á|hatő,281m, alapterületű, ĺlnkoľmányzatitilajđonű,
nem lakás célú helyiségte a Magyaľ Embeľĺ Jogvédő Ktizpont Alapítvánnyal kötött
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bérleti szetzodés, a Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) számuhatározatának29. pontja,
valamint a Humánszolgáltatási Bizottság I43lf0I3. (VII. 15.) számthatározata a|apján a
bérleti díjat további 1 évre, azaz 2014. december 31-ig a mindenkoľi kĺjzĺjs költségnek
megfelelo összegű (ahatározathozatal időpontjában 96.764,- Ft/hó) Afź.ľval.növelt bérteti
+könizemi és kĺilĺjn szo|gźitattsi díjak ĺisszegen źi|apítjameg.

2.) az 1.) pontban biztosított kedvezményes béľleti díj biztosításának feltétele, hogy a bér|ő a
béľleti dij tartozástń a jeLenhatáĺozatről szóló értesítés kézhezvéte|étő| számított 8 napon
belül egyosszegben megfizesse. Amerrnyiben eÍTe nem kerĹil sor, úgy a bérleti díj a bérleti
szerződésben meghataľozott nem kedvezményes bérleti díjra növekszik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Eľtesítették, további ůigyintézést nem ĺgényel. A
hátralék befĺzetése megtiirtént' további ügyintézését nem igényel.

Hét Bardt ffi. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 25. szdm
a I atti iir e s ij n k o r m ú ny zat i t ul aj d o n ú h ely is é g v o n at k o zlź s d b an

10 41 /2013. (Ix.23.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiórul a Budapest VIII., 3493|'l0lN3helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Béľkocsis u. 25. szźtm alatti, 35 m2 alapteľülettĺ, utcai bejáratiĺ,
ftldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre 30 napos felmondási
idővel a Hét Bzrát Kft. részére, keľeskedelmi tevékenység, zöldség-gytimtilcs,
szeszmentes ridítőitalok árusítása céIjźra,43.267,- Btthő, + Áfa bérleti -ľ közüzemi- és
kiilcin szo|gá|tatási díj ak összegen.

2.) a bérleti szerzóđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjźra szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számuBudapest Józsefuaľosi onkoľmanyzatireĺđelet14. $ (2) bekezdése alapjrán 3 havi

bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrĺn
ki5zjegyző előtt egyoldalú ktjtelezettségvźila|ási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013 . szeptember 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20123. oktĺíber 7-én szerződés megktitésľe került.
További ĺĺgyintézést nem igényel.

A Meľaat Bt. kamat elengedési kěľelme a Budapest WII. keriilet,II. Jdnos PlźI pdpa
tér 12. szdm alatti helyiség vonatkoztźsĺÍbun
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1.)

1042120Í3. (Ix.23.) sz. városgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1. tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

nem jdrul ltozzú a Meraat Bt. által, a Budapest VI[. kerület, II. János Pá| pápa tér 12.
szäm a|atl. ta|äIhatő, 3476810lN4 hrsz.i, 1,42 rŕ alapterülehi, Íöldszinti, udvari bejaľatu
nem lakás célú helyiségre felhalmozoff., a Fővaľosi Törvényszék 2.Gf.75'304l2012l4.
számu ítéletében másodfokon megítélt, a taľtozás kiÍizetéséig esedékes (2013. augusztus
3I. napjáig|.745.77I,- Ft) teljes késedelmi kamat elengedéséhez.

hozzójdrul a Meraat Bt. áIta|, a Budapest VIII. kerĺilet, II. Janos Péi pápa tér 12. szźtm
alatt taláIhatő,34768l0lV4 hĺsz-ú, |42ftŕ alapterĹiletű, Ítjldszinti, udvari bejáľatú nem
lakás célú helyiség vonatkozásában felhalmozott 2.159.468,- Ft tőke + I.745.771,- Ft
késedelmi kamat, összesen 3.905.239,- Ft megfizetésére részletfizetési megálIapodás
megkötéséhez az alábbiak szerint:

a.) A megállapodás aIźfuásáva| egyidejtĺleg megf,rzetendő a 2.|59.468,- Ft tőke +

1.000.000,- Ft késedelmi kamat' ĺisszesen 3.159.468,- Ft hátralékból a kamat, azaz
1.000.000'- Ft. A ÁrtozásbőI fennmaľadő 2.159.468,- Ft-ot, a Ptk. 301/A. $ (2)
bekezdése szerinti jegybanki alapkamattal + 8 %o-kal' növelten (a hatźnozathozata|
idopontjában összesen 12,25%) 24 hónap a|att, f013. október 15. napjátóI 2015.
szeptember 15. nap1áigköteles megfizetni a Meraat Bt.

b.) Amenny1ben az a.) pontban foglaltak maľadéktalanul teljesĹi|nek, az onkormányzat
lemond a745.77|,- Ft késedelmi kamat követeléséről.

c.) Amennyiben az adós a részleteket nem teljesíti a vźl|alt kötelezettségének
megfelelően, úgy a b.) pont szerinti kedvezményt az onkormányzat megvonja, a
745.77|,- Ft késedelmi kamatra is igéný tart, és a teljes még fennálló hátralék
kamatokkal növelten egyösszegben válik esedékessé.

d.) A rész|etťlzętési megállapodás megkĺitésének feltéteIe a 294.770,- Ft perköltség
megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hataridó: 2013. szeptember 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Részletfizetési megállapodás a|áirása
megttirtént' további ügyintézést nem igényel.

Gépészek Tórsasóga Kft. tevékenységi kiiľ bővítési kéľelme a Budapest WII.'
Légszesz u. 4. szdm alatti helyiség vonatkozltsdban

10 43 12013. (Ix.23.) sz. Váľosg azdá|kodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nemo 1tartőzkodás szavazattal)

2.)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy hozzójárul a Gépészek Társasága
Kft. által bérelt, Budapest VIII. kerĹilet,34605l0|N2 hrsz-on nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Légszesz u. 4. szán a|at. ta|tůható, utcai, alagsori, |9 m" alapteriiletű,
valamint Budapest VIII.' 34605|0ĺN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Légszesz u. 4. szám a|attĺ, 28 m2 alapterületrĺ, utcai bejarutu alagsori nem
lakás célú helyiségek bérleti szerződésének módosításához, a tevékenységi kciľ bővítése
tárgyábaĺ, víz,- gtz,- fiités- és légkondicionáló szerelvények és tartozékok kereskedelmével.
A béľleti szerzódés ĺ,ovábbi porlLjai v,źtlLtszaL|ul Ĺzu'[alolrunal ér.vélrylrerr ruat.adlrak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20 13 . szeptember 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. októbeľ 9-én megktittitték a
szerződésmódosítást. További ügyintézést nem igényel.

id. Varnyú Csaba egyéni vdllalkoaí és iJj. Varnyíl Csaba egyéni vdllalkozlí kijztjs
kéľelme béľlőtúrsi jogviszony létesítésére a Budapest VIII.' Magdolna u. 34. szúm

al atti ö n k o ľ mdny zati t ul aj d o n íl h e ly i s é g v o n at k o zlÍ s d b a n

104612013. (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi id. Varnyú Csaba bérl'ő áIta| bérelt, Budapest VI[.' 35353/0lN3
he|yrajzi szttmon nyilvántartott, Budapest VIII., Magdolna u. 34. szálm a|att |évő
utcai bejáratu, ftildszinti 28 m' alapterületű helyiség tekintetében a bérlőtarsi
jogviszony létesítését ifj. Varnyú Csaba egyéni vállalkozĺóval, valamint a
helyiségben végzett tevékenységi kcir dohánytermékek árusítása (szeszesitď
aľusítással) cé|jaratöľténő módosítását, 88.146,- Ft/hó, + Áfa bérleti, + köztizemi és

külö n szo| gźtltatási díj ak me gá||apítźls ával.

2. az |') pont szerinti móđosítás feltétele, hogy a béľlőtaĺsak vállaljfü a bérleti szeruődés
jelenleg hatályos rendelkezésekkel (pl.: inflációs emelés éľvényesítése) történő
kiegészítését, valamint, hogy a hatályos bérleti díj és a módosított bérleti díj
különböZetétz}I3.július 1. és a bérleti szerzódés módosítás a|áirása kcjzötti ídore, a
bérleti szerzőďés módosítás a|áirásáig megfizessék.

3. a béľleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjára szo|gźtlő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vL
20) számű Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati rende|et 14. $ (7) bekezdése
éľtelmében a leendő bérlőtlíľsak a bérleti szerzőđés megkötését mege|ozően kĺjtelesek
megťĺzetni az ővadék feltöltéSét, valamint a24. $ (2) c) bekezdése a|apjankozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláíľásź./- vállalják a leendő
bérlőtaľsak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013 . szeptembeľ 3 0.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3. oktríbeľ 18-án megkötiitték 
^szeľződésmódosÍtást. Továbbĺ ůigyintézést nem igényel.

Brohe-Fruit Kft. lij bérleti jogviszony létesítésére vonűtkozlÍ kéľelme a Budapest
Wru., orczy tit 45. szdm alatti helyiség vonatkozttsóban

Í047ĺ20Í3. (Ix.23.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bĺzottsághatározata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul iú béľleti jogviszony létesítéséhez a Bľohe-Fruit Kľt-vel a Budapest VIII.'
orczy űt 45. szám a|athi 35g44t0tV59 hrsz.ű 19 m2 alapteľĹilettĺ, utcai bejáratĺl,
ftjldszinti és a 35944t0tV63 hľsz-ú tll ^, alapterĹilehĺ ftldszinti mtíszakilag
összekapcsolt, összesen 130 mf alapteriletti ĺinkormányzati fulajđonú nem lakás célú
helyiségek vonatkozásźlban a két helyiségre ĺlsszesen 152.084,. Ft/hó + Áfa béľleti +
kozuzemi és kültin szo|gáItatási díjak összegen, határozat|an időre 30 napos felmondási
idővel, élelmiszer kereskedelem (szeszćttusítással) és raktar cé|jźlra.

2. A bérleti szerzodés megk<itésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jtraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
számiBudapest Józsefuĺíľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírását vá||a|ja a leendő
bérlő. A haszĺá|ő źita| már megťĺzetet1, de fel nem használt óvadék a jelen hatźlrozat
a|apj án me gťtzetendő óvadékb a b eszáníthatő .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. szeptembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megttiľtént, ám a ľendeletben
e|őírt szeľződésktitési hatáľidőn belül a szerz(jdést nem kiitiitte meg.

A Nívó Fodrdsz Sztivetkezet bérlő bérbeszdmítdsra vonatkozli kérelme a Budapest
VIII. kerüIet, Szigony utca 4. szdm alatti önkormúnyzati tulajdoníl nem lakds célťl

h e Iy is ég v o n at ko zlźs db an

1048ĺ2013. (Ix.23.) sz. Városgazdáikoďátsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattzl)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájárul a Nívó Fodľász Szövetkezet á|ta| béľelt, Budapest VIII. keľület,
35728120lNl05 helyľajzi számon nyilvántartott, természetbęn a Budapest VIII. keľiilet,
Szigony ltca 4. szźlm alatt talźihatő, 175 m" alapterületiĺ, önkoľmányzati tulajđonú, utcai,
fölđszinti nem lakás célú helyiségtész bér|ő á|ta|' tĺirténő felújításĺĺhoz és a bérbeadóľa
tartozo felújítási munkák költségének bérleti díjba tĺirténő bérbeszámításhoz bruttó
650.000,- Ft (511.811,- Ft + 138.190,- Ft Afa) összegben. A bérbeszámítás feltétele, hogy
a Nívó Fodľász Sz<jvetkezet a bérbeszáĺritási megállapodást megktisse' a felújítási
munkákat e|végezze, és a benyújtott számIák a|apján a teljesítést az onkormźnyzati
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Házkezelo Iľoda leigazo|ja, A bérbeszárlítás időtartama a munkálatok elvégzésének
igazo|źsát követően 48 hónap.

2.) az 1.) pont szerinti bérbesztlmítási megállapodás megkötésének feltétele, hogy a fennálló
bérleti díj hátralékát abérlő, a jelen határozatről szóló értesítés kézflezvételétől számított 8
napon belül egytisszegben megfizesse.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiđő:201 3. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérbeszámítási megállapodás aláírása
megtörtént.

Javaslat Pomdzi Dúniel megbízlÍsi szeľződésének 2013. jtilius havi teljesítés
igazollźsóra

1049ĺ2013. (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározzta
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Pomźzi Dániellel kötött megbízási szerzóďés teljesítés
igazo|ását 20|3.július l-jétől 2013.július 3 l-ig terjedő iđősza|<ra.

2' felkéľi a polgármestert a határozat 1. pondában foglalt teljesítés ígazolás a|áításáĺa,

Felelős: polgármester
Hatźriđó: 2013 . októbeľ 4.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása megtö ľtént.

R. I. béľbevételi kéľelme a Budapest VII. keriilet, Dankó u. 34. szóm alatti ĺires
ö n ko ľ m dny zati t ul aj do n ú h ely i s é g v o n at ko zlźs úb an

zÁnr tjĺrs
t051l2013. (Ix.30.) sz. Váľosgazdáůkodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata

(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35474 helyrujzi szźmon nyilvántartott, természetbeĺ a
Budapest VIil., Dankó u. 34. szám a|att ta|áIhatő, 49 m" alapterülettĺ, tires,
onkormányzati tu|ajdonú, udvaľi bejáratű pinceszinti tĺáÍoló helyiség bérbeadźsához
határozatlan időre 30 napos felmondással, R. I. magánszemé|y tészéte, rakďátozás
cé|jfua, a mindenkoľi üzemeltetési költsée @ határozathozata| időpontjában 20.773,-
Ft/hó) Afa-v aI növelt ö sszegével megegy ező bérleti díj on.
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2.) a bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljára szo|gtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati renđe\et T4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá|Ialja a leendő bérlő.

3.) az onkoľmźnyzattulajdonában ál1ó nem lakás céljaľaszolgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 2O.) sztlmu Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzati
rendelet 11. $ (4) bekezdése szerinti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
ki5zjegyzőí okiratba foglalásátóI, a |7. $ (5) c) pontja a|apján, a bérleti đíj mértékére
tekintettel felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2013. októbeľ 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél éľtesítése megtiiľtént, ám a rendeletben
előírt szeľződéskiĺtési hatáľidőn belůil a szerződést nem kiittitte meg.

Javaslat ,,Konténerek beszeľzése a Teleki téri ideiglenes piacra béľIeti szerződés
ker et é b en, t dr gy ťl k ö zb e s zer zé s i e lj úr d s m e g i n dít lź s dr a

t052l20|3. (Ix.30.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a,,Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes
piacľa bérleti szerződés keretében,, tźrgyíkozbęszerzési eljaľásban úgy dönt, hogy

1. a kozbeszerzésekĺől sző|ő 2011. évi CVIII. töľvény Haľmadik része a|apján nemzeti
eljárásrend szerinti nyílt közbeszęrzési eljaľást folytat le.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 2013 . szeptember 3 0.

2. elfogadja az előterjesztés I. számu mellékletét képező ajánlattételi felhívást és 2. számu
mellékletét képezó dokumentációt, és ahatttrozat 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljĺíľást
megindítja.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

ĺz É'sz-rcnR Kft. az e|járást megĺndÍtó felhívás kör'zététe|éľől intézkedett, mely a KE
|7785t20|3 azonosítószámonkeľült kĺizzététe|re2013. októbeľ 07.én. ArÉ1Z-I<ER Kft.
a b eérkezett aj ánlato k bontás áľ ő,| 20 13. októbeľ 2 4. nap ján intézkedett.

K ij zt er iil et- h os zn dl ati k ér e l m e k e l b ír ú l ús a

Í060120|3. (Ix.30.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság Ílgy dönt, hogy kozteľtilet-hasznáIati
hozzájárulttst ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterü1et-hasznéiő.kérelmező: Libľa Books Kft.
(1085 Budapest, Kĺilcsey u. 2.)

KöaerĹilęt-haszĺá,Iat ideje: 2013. október 15. -2014. októbeľ 14.

Közterület-hasznáIat céIja: reklámtábla
Közterület-hasznáIatnagysága: 1m2
KĺjaerĹilet-hasznáLathelye: Kĺjlcsey u. 2.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az iigyfé|
beÍizette a kiizteľiilet-használati díjat' az engedély kĺadásľa kerÍilt.

1061/20|3. (Ix.30.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzteľület-hasznáIatí
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

Közteriilet-hasznźllő,k&elmező: Onish Vendéglátĺó és KereskedelmiKft.
(224I Stilysáp, Fo u.20lA.)

Közterület-hasznéiat ideje: 2013. október I.-2013. október 31.
KözteľĹilet-hasznáIat céIja: vendéglátó tęrasz
Kcjzterĺilet-haszná|athelye: Múzeum u. 2.
KĺizteľĹilet-hasznéiatnagysága: 10m2

Felęlős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a ktizterÍilet-használati díjat' az engedély kiadásra került.

t0 62 l 2013. (Ix.3 0.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dtint, hogy köZteľÍilet-haszná|ati
hozzźtjźru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Kĺjzteľület-hasznáIő,kérelmező: Sáľkłizĺ Zso|t(egyéni vállalkozó)
(1086 Budapest, Koszorú u.25-27.)

Közteľület-hasznáIat ideje: 2013. október I. - 2014. szeptembeľ 30.

Köztenilet-haszĺáIat cé|ja: vendéglátó terasz
KcjzterÍilet-hasznźiat helye: Népszínhaz u. 42-44.
Kĺjzteľület-haszná|atnagysága: 9m2
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Vagyon gazd,á|kod'ási és Üzemeltetési Ügyos ztá|y tájékoztatása alapján: Az ügyfé|
befizette a kiizterüIet-használati díiat, az engedéIy kiadásľa kerĺilt.

106312013. (Ix.30.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzůigyĺ Bizottsäghatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznźiati
hozzájáruIást ad _ díjmentességgel - az a\ábbí ügyben azza|, hogy az onkoľmanyzat áIta|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerül:

Közterület -haszĺá|ő,kére]mező: Táľsasház Hoľánszlĺy u. 1.
(1088 Budapest, Horánszky u. 1.)

Közterület-haszná|at ideje: 2013. szeptember 24. _2013. október 25.
KöZteľiilet-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület (balkonjavítás, áI|váĺyozás)
KözterĹi1et-haszná|athelye: Horánszky u. 1.

Közterület-haszná|atnagysága: |4fił - ĺsÍÍł e r,ł - 6m2 (ütemteľv szeľint)

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizterület-
használati engedély kiadásra keľült.

Tulajdonosi houlźjdrulds Budapest WII. ker. Kisfaludy u. 18-20. ingatlan
kap ubehajtó létesítésnek közteriileti munkóihoz

10 6 4 l20t3. (Ix.30.) sz. Váľos gazd álko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tzrtőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1) tulajdonosihozzź$źtru|ását adja Budapest VIII. keľ. Kisfaludy u. 18-20. kapubehajtó
létesítésének kĺizteruleti munkáihoz.

2) az 56912013. (v.27.) sz. (ťo|dgaz bek<jtő vezeték létesítése) hatźrozatźtban foglalt
helyreállítási kĺitelezettséget úgy módosítja, hogy kivitelező a jfuda, útszegély és

tltpá|ya szélnęk he|yteá||itásźń az utolsó közműbekötés létesítését kĺjvetőenl5 naptźri
napos hataľidővel tehesse meg.

Ü gyfuatszám: 16-239 l2l20I3, 16-83 5 120|3
Kére|mezó: Kisfaluđy HazKft. (tervezo: Káđźlrné Radvĺĺnyi Judit)
Helyszínek:

. Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18-20. sz. előtti közut (hĺsz.: 35623) aszfa|t
járdaszakasza,iltszegély és betoľkoló aszfa|titpáLya, bontással, és burkolatbontással
éľintett.
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Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintettjaľda teljes szélességben' azutpźiya bontási szélességben
és telj es réte grendj ében történő helyreállítása,

- a burkolatbontással érintett Kisfaludy u. 18-20. szám előtti helyi közút teljes
jáľdaszakaszának és útszegélyének telies szélességében történő helyľeállítása. az
útpál}'a szélének helyreállítása az utolsó közmrĺ csatlakozás kivitelezésének
befejeződését követő 15 naptaľi napon belül.

- abrľkolatbontáshelyszínételkeľĹilőútvonalatjólláthatóan jelzLk,
- jól láthatóan tájékońatjtt<azuthasználókat a burkolatbontás varhatő idótartarnárő|,
- kötelezí akivitelezőt a brľkolatok megfelelő minőségben töľténő helyreá||itásáĺa,
- aberuhaző és kivitelező közösen 5 év garancíátvál.Ial a helyreállított burkolatért.

Taľgy: Tulajdonosi hozzájźnulás Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18-20. ingatlan
kapubehaj tó létesítésnek kĺiaeruleti munkáihoz.

Felelős: 1) és 2) pontban: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ t)gyosztźůy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és közútkez e|ői hozzájá ľulás okiľatok kiadmányo zásr a keľĺiltek.

Tulajdonosi hozzlźjlźľullźs Budapest WII. ker. Ludovika Campus Spoľtkiizpont
kap ub eh ajtó k létesítés nek (dtépítés én e k) közter iileti munkdihoz

|065ĺ20|3. (Ix.30.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájarulását adja
Budapest VIII. ker. Ludovika Campus Sportkĺizpont kapubehajtók létesítésének
(átépítésének) köĺerületi munkáihoz.

Ű gyiratszáłn: 1 6-1 |08 l20 13

Kére|mezo: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft., tervező: Rhoľeľ a.aam
Helyszínek:

o Budapest VIII. Diószeghy Sámuel u. (hĺsz.: 35903) 46. és 54. szánok<kal szembeni
oldalon Iévő járđaszakaszok és utpáIyaszé|ek, bontással és buľkolatbontással
éľintett'

Helyreállítási kĺjtęlezettség :
- a burkolatbontással éľintett jarđa teljes szélességben, az iÍpáIya szélbontási

szélességben és telj es rétegrendj ébęn töľténő helyreállítása,
- a ztildteľiileti szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj

cseréjeo cseľjék és fű újratelepítése)' 34ĺ2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szeľint,

- aburkolatbontáshelyszínételkerÍilőútvonalat jőI|áthatőanjelz1k,
- jól |tľ;hatőan tájékoztatjak az uthasznźtlókat a buľkolatbontás vfuhatő időtartaÍrláró|,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yteá|Iítására,
- abenlháző és kiviteIező közĺjsen 5 év eararlciátvá||a| a helvreállított buľkolatért.
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Targy: Tulaj donos i hozzájárulás Budapest VIII. ker. Ludovika Campus Sportközpont
kapubehaj tók létesítésének (átépítésének) közteľĹileti munkáihoz

Felelős: polgármester
Határidő: 201.3. szeptember 30.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy táfiékoztatása alapján: Tulajdonosi és

kłjzűtkeze|ői hozzájárulás okiratok kĺadm ány ozásra keľiiltek.

A Cordia Park Residence Kft. kérelme a Corvin sétdny II9/B. tömbbel kapcsolatos
g épj dr m íí el h e ly ezé s i k ö t e I e zetts é g p é nzb e li me gv dlt lts đr a v o n at ko zlí an

Í0 66 ĺ 2013. (Ix.3 0.) sz. Város g azdá|ko dásĺ és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 2 ť'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. jovtthagyja a Jőzsefváros teriiletén az építtetők gépjármu-elhelyezési
k<jtelezettségéroI sző|ő I5l2011. (n.18.) önkormanyzati rendelet 7. $ (1) a) pontja
aLapjźn _ a Park Residence Kft. kérelme a|apján a Budapest, VIII. Corvin sétany
I|9lB. (hľsz.: 36279110) szźml a|atti ingatlanon töľténő építkezéshez kapcsolódóan 14

db gépjármű-elhelyezési k<ltelezettség péĺube|i megvá|tását, 300.000,-Ft/paľkoló
díjért, ĺisszesen 4.200.000,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20|3. szeptembeľ 30.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskođjon a gépjźtrmu-elhelyezési kötelezettség
me gv áltás aĺa vonatko z ő szeruo ďés előké szíté sét o|, aláir ásfu őI.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 30.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A
megállapodás aláírás a 2013. október 17.én megttiľtént.

Színhdz és Filmmíĺvészeti Egyetem késedelmi kamat elengedési kérelme a Budapest
WII. keriłIet, Vas u. 2/B., Vas u. 5.' Stúhly u. l., StlÍhly u. 2/B., Gyulai PdI u. 8.'

RlÍkóczi ĺłt 25. szóm alatti helyiségľe felhalmozott hútralék vonatkozlÍsúban

106712013. (Ix.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VarosgazdáIkoďási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzdjdrul a Színház és

FilmművészetiEgyetem ttlta|, a Budapest VIII. keľület, Vas u.2lB. szán a|atri (36437l9lN3
hľsz.), Vas u. 5. szám alatti (36504/0lN2I, 36504l0lV23 hĺsz.), Stahly u. I. szźlm a|atti
(3643810lN42,3643810lN43,3643810lN44,3643810lN45 és 3643810lN46 hľsz.), Stahly u.
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2lA. szám aLatti (36437lI2lNI hrsz.), Gyulai Pál u. 8. szám a|atti (36453l0/N4 és
36453l0/N5 hĺsz.), Rákóczi tft 25. sztlm alatti (36506/0lN42llrsz,), Stáhly u. 5. száĺľr a|atti
(3645110lN37, 36451'l0lN38 és 3645I/0lN39 hĺsz.) helyiségek vonatkozásában 2013.
augusztus 31-ig felhalmozott 10.42I.3I9,- Ft tőke és 322.418,- Ft késedelmi kamat, cisszesen
10.743.737,- Ft megfizetésére rész|etťĺzetési megállapodás megkĺjtéséhez azalábbíak szerint:

a. A 10.582.528,- Ft tartozás f5 yo-tlt, azaz2.645.632,- Ft-ot a rész|etťlzetési megállapodás
megkötéséig köteles megfizetni. A fennmaradő 7.936.896,-Fttartozást a Ptk. 301/A. $ (2)
bekezdése szerinti jegybanki alapkamat + 8 %o-kal nĺjvelten (a határozathozata|
időpontjában ĺisszesen I2,f5 oÁ),4 hónap alatt köteles megfizetni, a havi esedékes bérleti
díjak mellett.

b. Amerľryiben a fentiek maĺadéktalanul teljesü|nek' az onkoľmányzat lemond a 16I.209,-
Ft késedelmi kamat követelésérĺĺl.

c. Amennyiben a Bérlő a részleteket nem teljesíti a vá|Ialt k<jtelezettségének megfelelően,
tĘy ab.) pont szerinti kedvezményt az onkormáĺyzatmegvonja, a16I.209,- Ft késedelmi
karnatra is igéný tart, és a teljes még fennálló hátralék kamatokkalnövelten egyösszegben
válik esedékessé.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hattnido'Z0 1 3. októbeľ 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megállapodás a|áírása megtłiľtént.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdľ és eladúsi ajdnlatjóvdhagydsa (2 db)

1'069ĺ20t3. (Ix.30.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pérr;ngyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáruI az ingatlan-
nyí|vźntaĺtásban a ........... he|yrĄzi számon nyilvántaľtott, természętben a Budapest
VIII., orczy út ......... szám aLatti,27m2 alapterületű lakás bérlője tészére az
elađási Ąariat kiküldéséhez, a3312013. oru. 15.) számú önkormanyzatircnde|et 19. $ (1)

bekezđésében' a komfortos lakás éľtékesítéséľe meghatarozottak szeriĺt, az e|készi|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 o/o-áva| megegyező összegÍi, 2.565.000,- Ft-os
v éte|tlr közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatarido: 2013. október 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kiküldték 2013. október 2-án.
Äz adásvéte|i szerződés aláíľásľa került 2013. november 5. napján. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

107012013. (Ix.30.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsttg úgy dtint, hogy hozzájuú az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ........... he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIil., orczy út .......... ....... szám a|atti' 38 m, alapterületrĺ lakás bérlőj e részéte az e|adási

Ąánlat kiküldéséhez, a 33l20I3. (VII. l5.) szźmű cinkoľmrínyzati rendelet 19. $ (1)

bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghataľozottak szerint, az elkészu|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-źĺva| megegyező összegű, 2.850.000'- Ft-os
vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataridő: 20|3. októbeľ 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikĺildték 20|3. októbeľ 2-án.
Határĺdő hosszabbítást kéľt.

Javaslaí a Budapest WII. keriilet, Vajdahunyad u 25. szóm alatti telekingatlan

10 7 2 t 20 13. (IX. 3 0. ) sz. Vá ro s g 

^,uu,u: 
:,, : :#"i B izo tts á g határ ozata

(10 igen' 0 nem, 2 ťartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 25. szźlm a|atti, 35668t2 hĺsz-,Ú, 441 m2

alapteľĹiletű telekingatlant bérbeadás útján hasznosítja. A hasznosítas éľdekében
nyilvános egyfoľduló s pá|y ázatot ír ki.

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Vajdahunyadu.25. szám a|attí,3566812hrsz-
ú telekingatlan bérbeadására vonatkozó nyilviános, egyfordulós pźiyázati eljáľás
lebonyolításáta, a pá|yázati felhívás kozzétételére. A pá|yázat feltételeit az alźtbbiak
szerint állapítja meg:
- minimális nettó béľlęti díj: 88.200'- Ft/hónap
- az ajánlati biĺosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

összeg, amely a nyeľtes páIyaző részére az ővadékrészévé alakul át
- az óvadék ĺisszege: a bruttó bérleti díj haromszorosa
- a bérleti jogviszony időtartama: az ajźnIatban megjelölendő, hatźtozatlan időtartamú

béľleti jogviszony esetén a felmondási idő legfeljebb 90 nap
- az ingatlan beépítése: az ingatlarra felépítmény csak a bérbeadó hozzájźru|ásźwa|

létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesít fe|építméný az
ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásra kerĹil.

a pályázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Koľmányhivatďa VIII. keriileti Hivatala
okmanyirodtĄźn, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat
Polgĺírmesteri Hivata|a hirdetőtábláján, a vagyonügyleti megbízott iigyfélfogadásra
szolgźiő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźnos című helyi lapban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapjźn,tovźhbá a Polgármesteri Hivatal
számfua ktiltségmentes hirđetési feltileteken torténő megjelentetés szélesebb könĺ
binosítása érdekében az egyéb ľendelkezésľe álló intemetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenri.

f.

a
J.

261



Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatfuido: 2013. október 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' páůyánati felhívás megielent 20Í3. októbeľ 14-
novembeľ 5. kiizött. Egy pályáző adta le a kéľelmét.

ravaslat megbízlźsi szerződés megkötésére a Kisfalu Kft-vel a ,,Jóaefvdros Mdrkus
EmíIia utca Rókóczi ttt irdnydba történő megnyitlÍslÍhoz kapcsollidó litépí.tési és

forgalomtechnikai munkdk,' kivitelezése sordn mííszaki ellenőrifeladatok elldtdsóra

|073ĺ20|3. (Ix.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Márkus Emília utca Rákócziutirányábatörténo megnyitásához kapcsolódó útépítési
és forgalomtechnikai munkák kivitelezésével kapcsolatban a Kisfalu Kft-t a műszaki
ellenőri feladatok eL|átźsfua vonatkozőan megbízza, díjazźsa 350.000,- Ft + Áfa
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 30.

2. ahatátozat 1. pontja a|apján felkéľi a polgĺírmestert az elóterjesztés mellékletétképező
megbízási szer ző dés a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: megbízási szerződés a|áirźsának hatarideje f013' október 3.

A Váľosfejlesztésĺ és Főépítészĺ Ügyosztály tájékoztatász alapján: A szerződés aláírásra
került 2013 október 24-én. A Kisfalu Kft. a kivitelezés soľán a műszaki ellenőri
feladatokat ennek keľetén beliil ellátja.

Javaslat Teszórsz Kdroly megbízlÍsi szerződésének 2013. augasztus havi teljesítés
igazollÍsúra

Í07 4 l 20 13. (Ix.3 0.) sz. Váro s gazdálkodás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Teszársz Kĺírollyal kötött megbizási szerzođés teljesítés
igazo|ását 2013 . auguszľus 1 -j étől 2013 . augusztus 3 1 -ig terj edő időszakra.

2. felkéri a polgáľmestert a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláításfua.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. október 15.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Teszársz Károly részére a
telj es ítés i g azo|ás a|áír ása megtłi ľtént.
Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbíuźsi szerződésének 2013. jtilius és augusztus hgvi

te Ij e s íté s ig azo l lÍs dr a

|'07512013. (Ix.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja e|fogađásra a Gyenge Zso|t Attilával kötött megbizási szetzőđés teljesítés
igazo|ását f0I3 . július 1 -j étől 20 13 . augusztus 3 1 -ig terj ed ő idószakra.

2. felkéľi a polgármesteľt a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás a|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október l5.

A Szelwezési és Képvĺselői Iľoda tájékoztatása alapján: Gyenge Zso|t Attila részére a
telj esítésig azolLás aláíľása megtiiľtént.

A M agy aľ E p ít őm íĺv é s ze k S zii v et s é g é n e k ktj zt er iil et- h as zn úl at i kéľ el me

1'07712013. (Ix.30.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l.2 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavzzattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Péĺ:u'ugyi Bizottság úgy dönt, hogy k<jzterület-haszná|ati
hozztĄźlruIást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület -hasznáIő, kér e|mezo: Magyaľ Epítőmíĺvészek Sztivetsége
(1088 Budapest, Otpacsirta u. 2.)

Kĺjzterület-haszná|atideje: 2013. október 6. -2013. október 7.

Kĺjzteľület-haszĺéiatcé|ja: EpítészetVilágnapja2013.rendezvény
Közterület-haszná|athelye: otpacsiľta u. (Muzeum u. - Reviczky u.)
Közteľiilet.haszná|atnagysága: 974m.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. szeptember 30.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A kiĺzteľĺĺlet-
használati engedély kiadásra keľüIt.

A Budapest, WII. keľĺilet Nagy Templom u. ...... szdm alatti ingatlanra
vonatkozó elővlÍsdrlúsi jogrőI való lemondlts zÁnr tjĺrs

107 9 ĺ 2013. (x. 0 7.) sz. Váro s g azd'á'Iko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
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(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy a Budapest Fováros VIII. kerĹilet
Józsefuarosi onkoľmányzat, a Ílrsz-u, természetben a 1080 Budapest, Nagy
Templom u. ... . szźlrn alattta|á|hatő 68 m, alapterületű ingatlan tekintetében, továbbá
a 8.200.000 forintos vételát ismeretében, H. Sz. eladó, továbbá ELDASZ Ingatlanhasznosító Kft.
vevő között f0I3. szeptember 27-én kötött adásvételi szerzodéshez kapcsolódó elővásár|ási
jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatarídó 2013. október 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfelet
tájékoztattálk az elővásáľlási jogrĺil való lemondásról 20Í3. oktriber 7-én.

A Budapest, WII. keľiilet Szentkiľltlyi u. ... szdm alatti ingatlanľa vonatkozó
elővdsdľldsi jogról való lemondós ZART ULES

1 080/2013. (x.07.) sz. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tzrtőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi onkormanyzat, a ....... hĺsz-u, természetben a 1088 Budapest, Szentkirályi
u. szźlm alatt talá|hatő 57 m, alapterületű ingatlan % tulajdoni harlyađának
tekintetében, továbbá a 2.000'000 Ft-os vételar ismeretében, K. Sz. Zs. M. eladó, továbbá G. T.
J. M. vevő kozött 2013. szeptember 18-án kötött adásvételi szerzőđéshez kapcsolódó elővásaľlási
jogáva| nem kívan élni.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 7.

A Vagyongazdálkodási és IJzeme|tetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: Az ügyfelet
tájékoztattálkaz e|ővásár|ási jogról való lemondásról 20|3. októbeľ 8.án.

A Budapest, WII. keľĺilet Rókóczi lút 57. fi)Idszinti iizlethelyiségľe.vonatkozli
elővósórldsi jogról való lemondús ZART ULES

|08t l 2013. (x. 07.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Péĺlzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet
Józsefuaľosi onkoľmányzat' a34637l0lNl45 Lltsz-tl, természetben a 1081 Budapest, Rakóczi út
57. fszt. alatt talźt|hatő 60 m' a|apterületű tizlethelyiség tekintetében, továbbá a 14.500.000
forintos vételár ismeretében, Cégszerviz Csapat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft' eladó, továbbá
B&K VIOLINS Kereskedelmi és Szolrgźitatő Bt. vevő között 2013. augusztus l4-én kötött
adásvételi szeruódéshez kapcsolódó elővásárlási jogćxa| nem kíván élni.

Felelős: polgármester
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Hatáľidő: 2013. októbeľ 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájéko ztatása alapján: Az ĺigyfelet
tájékoztattálk 

^z 
elővásáľlási jogrĺil való lemondásľĺól 2013. oktĺiber 7-én, és a

Fiildhivatali bejegyzés is megtiirtént a Budapest 1. Számú Fiildhivatalának 2013.
októbeľ 30.án kelt hatáľozata a|apján.

,,JlÍzsefvdľos ,,Főtere', projekt terve7ése, a kivitelezéshez sziikséges engedélyek
beszerzése és a kivitelezés tervezői feliłgyelete vdllalkozlźsi szeľződés keretében''

tttľgyl,i közbeszerzési eljóľlÍs eredményének megóIlap.ítósa bírdlóbizottslÍg döntése
alapjún ZART aLEs

|082 l 2013. (x.0 7.) sz. Váľos g azdá.Jko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Józsefváros ,,Főtere,, projekt tervezése, a
kivitelezéshez szülaéges engedélyek beszerzése és a kivitelezés tervezői felüg,,elete
vállalkozási szerződés keretében,,tźngyukozbeszerzési eljarásban úgy dönt, hogy

1. a GARTEN STUDIO Kft. (1012 Budapest, Ptiyautca 13.) aján7attevő,
aKorző Tervezési Stúdió Kft. (1025 Budapest, Törökvész Ílt95-97lB.) ajtln|attevő,
a Panda Pont Mémöki Iroda Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 51./C fsz. 3.) ajánlattevő,
a RODEN Méľnöki Iľoda Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 51./C fsz.3.) ajźn|attevo

ajźn|ata érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 7.

2. a srÚoIó ÉszakmagyarországiTervező Kft. (3530 Miskolc, Rakóczi u.6.) ajźn|attevő a
Kbt. 69. $ (1) bekezdése szerinti indokolásthatźltidőben beadta, viszont ahíánypőt|ását a
híánypőt|ási hatĺáridő |ejártának végéig nem teljes körűen nýjtotta be. A 2013. auguszfus
28. napján 14. 00 őráig fax útján benýjtott hianypótlásban az ajźnlattevő nem adott
felvilágosítást és nem pótolta a hiźnyokat a hiánypótlási felhívás E. 1. és 3. alpontja
a|apjźn. Az aján|attevő 2013. augusztus 28. 15 óľa 5 peľckor nyújtotta be teljes körűen a
hianypótlását, ami nem elfogadható, tekintettel a benffitás időpontjáľa. Mindezek a|apjarl
nem állapítható meg az ajźnlat érvényessége, a szeÍződésteljesítésre való alkalmassága,
valamint ĺem źilapítható meg, hogy az ajźnlat megfelel az e|jénást megindító felhívásban,
dokumentációban és a vonatkoző jogszabályokban - külcinĺjsen a Kbt-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. október 7.

3. Józsefváros ,,Főtere'' projekt teľvezése, a kivitelezéshez szüĺ<séges engedélyek beszerzése
és a kivitelezés tervezői felüg,lelete vállalkozási szerződés keretében,, tźngyu
kozbeszerzési elj aľást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. októbeľ 7.
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4. a GARTEN STUDIO Kft. (1012 Budapest, Pá|yautca 13.) ď1ánLattevő á|tal'
aKorző Tervezési Stúdió Kft. (1025 Budapest, Tcĺrökvész itt95-97lB.) ajánlattevő á|tal,
aPanďa Pont Mérnĺjki Iroda Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 51.iC fsz.3.) ď1źriattevó
á|tal,
a RODEN Méľnoki lroda Kft. (1 1 18 Buđapest, Rétk<jz u. 51./C fsz.3) ajanlattevő által

berlyújtott aj,hllaL érvélryes' łz ajáĺiaLLevii alkalrrras a szeľződés teljesítésľe.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2013 . október 7.

5. a GARTEN STUDIO Kft. (1012 Budapest, Pá|ya utca 13.) ajanlattevő aközbeszerezési
eljárás nyertese, tekintettel arra,hogy az ajźnlata az összességében legelőnyĺisebb ajáĺIat
az eljárźst megindító felhívás Iv .f .|) pontjában és a Kbt. 71. s Q) bekezdés b) pontjában
me ghatár o zottak szeľint.

Felelős: polgáľmester
Határĺđő: f0I3. októbeľ 7.

A Városfejlesztési és Főépítészi t)gyosztá|y tájékoztatása alapján: A kiizbeszeľzési
eljárás eľedményét a Bwottság megállapította. Az a|apján a szerződés a nyeľtes
ajánlattevővel, Gaľten Stúdió Kft. aláírásľa keľĺilt 2013. oktĺĎbeľ 22-én.

Kijzteľ iilet-haszndlati kérelmek elb írdlús a

|'084|2013. (x.07.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yátosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilęt-hasznźiatj
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az aIźlbbi tigyben:

Közteľii1et-haszná|ő,kérelmező: Hajlék-2000 Kft.
(2484 Gárdony-A gáĺd, Szárcsa u. 5.)

KözterĹilet-hasznźl|at ideje: 2013. októbeľ 16. -20t4. október l5.
Közterület-hasznáIat cé|ja: vi|ágítőtábla
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 1-1 m.
Közteľület-hasznźiathelye: Kiss József u. l6., Szilágyi u. liA.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 7.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfé|
beťuette a kiizteľiilet-használati díjat' az engedély kiadásra keľiilt.

1085/2013. (X.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizotts ág határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy közteľĺilet-hasznéiati
hozzájárulźĺst ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbí ĺigyben:

Közterület-hasznźiő,kéľelmező: Hajlék-2000 Kft.
(2484 Gardony-Agźnd, Száĺcsa u. 5.)

Kozteľület-hasznáIat idcje: 20|3. októbcr 16. .2014. októbcr 15.

Közterület-hasznźiat cé|ja: víIágítőtábla
KöZterĹilet-hasznáIatnagysága: 1m"
Közterület-hasznáIathelye: Delej u.43.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. október 7.

A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél
befizette a közterület-használati díjat' az enged'é|y kiadásľa kerÍilt.

1086 l 20 13. (x.0 7.) sz. Vá ľo s gazdálkodási és P énzĺĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igeno 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzigyí Bizottság úgy d<int, hogy kdzterĹilet-hasznáIati
hozzájźnuLźlst ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KözteľĹi1et-haszná|ő, kérę|mezó: TIT Kossuth Klub Egyesület
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

Közterület.haszná|at ideje: 2013. október 18' -2014. május 30.
Kĺjzterület-haszntiat cé|ja: 2 đb harcmszög alakú infobox (Kossuth Klub nappali és

esĺprogÍamJal)
Közterület-hasznźt|atnagysága: 2m"
K<jzteľĹilet.haszntiathelve: Szabó Ervin tér 8-9. szám előtti fa köriĺl. Mikszáth

Kálmán tér - Reviczky u. - Szentkirályi u. találkozásźnźi
lévő fa körĹil

Felelős: polgármester
Határido : 20 13 . október 7.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáily táĘékoztatása alapján: Az ügyféI
beťuette a kiizteriilet.használati dijat, az engedély kiadásra keľült.

1087 l20t3. (x. 07.) sz. Város gazdálko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy közteľiilet-haszná|atí
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbí tigyben azza|, hogy az onkormányzat áIta|
megľendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre kenil:

Kĺizterület-hasznáIő,kérelmező: Market Epületszeľv|zKÍt.
(|037 Budapest, Bojtáľ u.4I-47.)

Kĺjzterület-haszná|at ideje: 2013. novembeľ 6. - 20|3. november 20.
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Közterĺilet-hasznáIatnagysága: 62 m,
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterÍilet (homlokzatjavítás)
KöZterĺilet-hasznáLat helye: Reguly Antal u. - Kĺinyves Kálmán u.48-52. sarok
Felelős: polgármester
Határido : 2013 . október 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáňy tájékoztatása alapján: A kiizteriilet-
lraszná|aÚi engedély kiadásľa kerülÚ.

1 08 8i20 1 3. (x. 0 7.) sz. Váro s g azdá]kodási és Pénzii gyĺ B izotts ág határ ozatz
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtlnt, hogy köZteľiilet-haszná|ati
hozzájźtruIást ad - díjmentességget - az a|ábbi tigyben azzaI, hogy az onkoľmányzat á|ta|
megrendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre keriil:

KöZteľĹilet-haszná|ő, kér e|mezo : Market Épĺiletszerv |z KlÍt.
(1037 Budapest, Bojtaľ u.4I-47.)

Közterület-haszná|atideje: 2)I3.október 19. -z}L3.november4.
KözterĹilet-haszĺá|atnagysága: 62m2
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzatjavítás)
KözterĹilet-haszná|at helye: Benyovszky Móľic u. - Könyvęs Kálmán u. 48-52. sarok

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 7.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľület.
használati engedély kĺadásra kerůilt.

1089ĺ20|3. (x.07.) sz. Váľosgazdá|kod'źlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľtilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az a\ábbi ügyben azza|, hogy az onkormlínyzat ź]ta|
megrenđelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľiil:

Közteľület-hasznźiő,kéte|mezó: Társasház Reguly Antal u. 4.
(1089 Budapest, Reguly Antal u. 4.)

Közterület-haszĺźiat ideje: 2013. október 14. _2013. október 30.
KözterĹilet-hasznáIat cé|ja: építési munkatęrület (homlokzat felújítás)
Kĺjztenilet-haszná|athe1ye: ReguJľ Antal u. 4.
Közterü1et-haszĺá|atnagysága: 34m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 7.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A ktizterület-
használati engedély kiadásra került.



t09 0 12013. (x.0 7.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dálsi és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-hasznźiatihozztljaľulást
ad _ díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

KözteľĹi1et-hasznźiő,kérelmező: Szily Kálmán Műszaki Szakktizépiskola
(1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.)

KöZterĹilet-hasznáIat ideje: 2013. október L6. -2013. december 7.
KöZteriilet-hasznźiat céIja: megáIlítő tźlb|a

KözteľĹilet-hasznáIathelye: Népszínhazu.7-9.
Kcjzteriilet-hasznźiatnagysága: 1m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. október 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A kiizteľület.
használati engedély kiadásra keriilt.

Tulajdonosi houlÍjĺÍrulds Budapest VIII. ker. Nap u. 16. ingatlan közlekedési
kapcsolata munkarész közter iileti munkdihoz

109 1 12013. (x. 0 7.) sz. Vá ľos g azdáI.ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dĺint, hogy megadja tulajdonosi
hozzájaru|ását a Budapest VI[. ker. Nap u. 16. ingatlan kĺjzlekedési kapcsolata munkarész
közteriileti munkáihoz.

IJ gyíratszám: I 6 -986 l20I3
Kérelmező: Property Kft. nevében eljáľó TP-Terv Kft., (teľvezo:TőthAttila)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Nap u. 16. előtti kĺjzút (hĺsz.: 3564412) aszfalt járdaszakasza,
útszegély és aszfalt tltpáIyaszé|, bontással, és burkolatbontással éľintett.

Helyľeállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett jarđa teljes szélességben, az,űtpáIya bontási szélességben

és telj es rétegrendjébęn tĺjrténő helyľeállítása,
- aburkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatőantájékoztatjak aztńhasználókat a burkolatbontás várhatő időtartaÍTItrő|,
- kötelezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő helyreáI|ításźĺa,
- a beruhazó és kivitelező közosen 5 év garancíáItvá||al a helyreállított burkolatért.

Tátgy: Tulajdonosi hozzájáĺulás Budapest VIII. ker. Nap u. 16. ingatlan kĺizlekedési
kapcsolata munkarész ktjztertileti munkáihoz
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: Tulajdonosi és

közútkeze|ői hozzájálrulás okÍratok kiadmányo zásr a keľültek.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulús Budapest WII. ker. Coľvin negyed 119/8 tömb
kap ub eh aj tó k léte s íté s e kö zt er iileti m u n kdih o z

1092 l 20 13. (x. 0 7.) sz. Város g azd'ń|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájtruIásźn, ađja a
Budapest VIII. ker. Corvin negyed II91B tĺjmb kapubehajtók létesítése kĺĺaeľuleti
munkáihoz.

|J gyfuatszétm I 6 -13 5 8 l 20|3
Kérelmező: Mobilteľv 2000 Kft. (tervező: Gyarmati Ambrus)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Nagýemplom f2-30la. szĺímok előtti kĺjzút (hľsz.: 36306) aszfaLt
jźrđaszakasza,utszegély és tttpźiyaszé|, bontással, és buľkolatbontással érintett.

Helyľeállítási kötelezettség:
- a buľkolatbontással éľintett jaľda teljes szélességben, az,(ltptllya bontási szélességben

és telj es rétegrendj ében ttjrténő helyreállítása,
- a kapubehajtók helyéről kikerülő (megszúnő) pollereket (paĺkolás gát|ő

íttartozékokat) a Józsefuaľosi Várostizemeltető Szolgálatnak át kell adni.
- a buľkolatbontás helyszínét elkeľtilő útvonalat jólláthatóan jeIz1k,

- jól lźthatőarltájékoztatjzk aztúhasználókat a burkolatbontás vĺĺrhatő íďőtartamźrőI,
- kĺjte|ezi akivitelezőt a buľkolatok megfelelő minőségben töľténő he|yreá|Iitásáła,
- abenńaző és kivitelęző kĺizösen 5 év gaľanciźltvźů|a| ahelyreá||ított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:

- a |<lvitę|ezo az érintett kcizművek szoIgáItatőitő| (azok eseti előirásaí a|apjáĺ)
szakfeliigyeletet kér.

Tárgy: Tulajdonosi hozzajźrulás Budapest VIII. ker. Corvin negyed 119iB tömb
kapubehaj tók létesítése köĺertileti munkáihoz

Felelős: polgármester
Hatźlridő : 20 13 . október 7.

A Vagyongazdźikodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: Tulajdonosi és

közűtkezelői hozzájátrul á s o kiľato k ki a d m á ny o zásr a keriiltek.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulús módosítdsa, Magdolna-negyed program III. keretében a
Budapest VIII. keľület Bauer Súndor utca (Népszínhdz u. _ Homok o.), a Magdolna
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utca (Dobozi u. _ Dankó u.) l:ltépítési egyesített engedélyezési és kiviteli teľvhez
kapcsollidlí közvillÍgítlÍs lÍtépítése és a Teleki téri piac forgalomtechnikai, útépí'tési
tervéhez kapcsolódó közvildgítds dtépítése sordn a közvillźgítdsdnak téľítésmentes

kezelésbe adĺÍstźhoz

t093 l 20 |3. (x. 0 7.) sz. Vá ros g azdá.Jko dáts i és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(ĺ'5 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 248lf0l3. (III.25.) szźlmű határozat 4.
pontját módosítja, az a|źbbiak szeľint felkéri a polgármestert, hogy a meglévő
kozvi|ágitási berendezés felújítása során az elbontásľa keriilő Budapesti Dísz-és
Kozv1|ágitási Kft. tulajdonában lévő kĺjzvi|ágitási berendezések maľadványértékével
elszámol a Budapest Fővaľos Főpolgármesteri Hivatala felé toľténő tulajdonjog átađás
figyelembe vételével, melyľe maximum I.I23.I71,- Ft +AFA feđezetet bíztosít a
Magdolna-negyed pro gľam III. köztertileti alprogramj a.

Felelős: polgáľmester
Hataľi dő : múszaki źúadás - źiv étel l el e gyidej tíl e g

A Városfejlesztésii és Főépítészi Ügyosztály, valamint a Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosihozzájáľulás mródosítása
megtiirtént a dtintés értelmében. Az építésĺ beľuházás tart, a műszaki átad'ás-átvéte|
2014. I. negyedévében váľható.

Tulajdonosi hozzlÍjlźľulds módosítdsa, a Budapest WII. keriilet FiDo tér útépítésével
k ap c s o l at o s kö zv i l ltg ít lÍs k e ze l é s b e a d ĺÍs lÍ h o z

109 4 ĺ 20Í3. (x. 0 7.) sz. Váľo s gazdálkodási és Pénzůĺ gyĺ Bizotts ág határ ozatn
(l'5 igen' 0 nem, 0 taftőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 837l20I3. (VII.29.) szźlmú'hatáľozat 3. pontját
módosítja, az a|ábbíak szerint: a hatźlrozat 1. pontja szeľinti közteľĹileten a meglévő
kozvi|ágítási berendezés felújítása során az e|bontásľa kerĹilő, a Budapesti Dísz-és
Közvilágítási Kft. tulajdonában lévő kozvi|ágítźsí berendezések maradvtnyértékével
elszámol - becstilt költsége 356.565,- Ft + AFA összegben, a Budapest Főváľos
onkoľmányzata Főpolgármesteri Hivatala felé tĺjrténő tulajdonjog átadás figyelembe
vételével, melyre fedezetet biĺosít a Magdolna-negyed program III. kĺiaeruleti
alprogramja

Felelős: polgármester
Határíđo : mtĺszaki źúadás - átr étell e l e gyi dej űl e g

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tár!ékoztatása alapján: A tulajdonosi
hozzájárulás okiľat kiadmányo zásra keľĺilt.
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A Budapest VIil. Haľminckettesek tere 4. szóm alattifi)Idszinti nem lakdscélĺil
helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételúr és eladdsi ajónlatjóvdhagydsa

1 095/20 1 3. (x. 0 7.) sz. Váľos g azdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozztljźrul a Budapest VIII., Haľminckettesek tere 4. szźtm a|attí,35633l0lV8 he|yrajzi
számú, iires' 7 rŕ alapterülettĺ üzlethelyiség versenyeztetési eljárás mellőzésével, a
Harminckettesek tere 4, szźml alatti társasház részére tĺlrténő elidegenítéséhez,590.000,-
Ft vételáľon.

2.) az l.) pont szeľinti eladási aján|at hataridejét a szfüséges társasházi đöntések és aláírások
megszerzése éľdekében 90 napban állapítja meg.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, küldjön a Harminckettesek tere 4. szám aIatti társashéz tészéte a
kcizĺjs képviselő tftján eladási ajánlatot a 32l20I3. (V[. 15.) számú önkormányzati
rendelet szerinti fi zetési feltételekkel.

4.) amennyiben a tĺírsasház ĺem éI az elađási aján|atban foglalt hatĺĺľidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget nyílt árveľésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: 2013. októbeľ 1 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megkü|dték 2013. oktróber 14.
napján.

Iavaslat iiľes helyiségek és lakdsok elidegenítéséľe

ĺ09 6 l 2013. (x. 0 7.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alább felsorolt 3 db nem lakás
céIjáĺaszo|gáIő helyiséget és 14 db lakást abérbeadási állomanyból kivonja, egyúttal felkéri a
Kisfalu Kft-t a hatályos jo gszabá|yok renđe|kezései szeľinti nyí|t tnverés lebonyolításźľa.

cIm hrsz aIapterĺilet ingat|an típusa likvid foľga|mi
érték

Asztalos Sándor u.7. fsz.7. 38840/t/N8 63 m2 összkomfortos lakás 4.170.000.- Ft
Diószegi Sámuel utca 12' II
8.

35976l0ĺN34 f8m2 komfoľt nélkiili lakás 1.140.000,- Ft

Diószegi Sámuel utca 44/ A'
rr.49/A.

36018/0/Ns2 I7 m2 szükséglakás 490.000,- Ft

Dobozi u. 25. III. 38. 35417/0ĺN43 68 m2 komfoľtos lakás 3.220.000,-Ft
Horváth Mihály tér 3. fsz.
s/A.

35549/0/N6 19 m2 szükséglakás 7ó0.000'- Ft
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Krudy Gyula utca I l. I. 1
361r7/0/A/8

85 m'? komfortos lakás 6.210.000.- Ft

Szisonv u.2/A.V11.23. 3s728/22/N60 64 m' összkomfortos lakás 2.970.000.- Fr

Kiss .Iózsef u. |9. fsz.9.
34674/0/Al14

53 m2 komfoľtos lakás 3.310.000,- Fr

II. János Pá| pápa tér 23. 11

63. 34617/0/N6t 30 m2 komfortos lakás 1.510.000,- Ft

Ká|váriatér l1. I|.20' 35901/0/N23 30 mz félkomfotos lakás 1.360.000.- Ft
Nap.v Fuvaros u. 18. fsz. 1 35078/0/Nl 28 utz kutrrful ĺ'us lákás 1.220.000.- Fr
Népszínhaz u. l3. felem. 2. 34840/t/N2 31m'z komfoľtos lakás 1.700.000.- Ft
Luiza u. 18. fsz. 4. 35422/0/N4 42m2 komfortos lakás 2.070.000.- Ft
Teleki Lász|ő tér 7 . III. 28. 35361/0/N33 38 m'z komfortos lakás 2.000.000.- Ft
Józsefkt. 1 l. fsz. (lépcső
alatti hęlvisés)

3641r/0/N29 8m2 iizlethelyiség 350.000,- Ft

Füvészkert u. 4. fsz. utcai 36rr4/0/Nt2 48 mz iľodahelvisée 2.550.000.- Ft

Ültoi ĺt 66lA. fsz. utcai+pince
36274l0/N3 és

362',74/0/N2
165 m'
+85 m'z

Ĺizlethelyiség 26.000.000,- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. november 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatásn alapján: Az árverés 2013. november 28. lefolyt. Minden
áľverésre meghĺľdetett ingatlan elkelt, minden adásvételi szerződés megktitése
megtiiľtént.

Iavaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsdra

|097ĺ2013. (x.07.) sz. Váľosgazd'álkod'álsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AY'trosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engędélyezi M. B. tészére határozat|aĺ idejű bérleti szerzóďés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szźtm a|atti, 3557611 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-bęźi|őra,30
napos felmondási iđővel 6.368,- Ft/hó + afa béľleti díj mellett.

2. Az59l20I1. (XI.07.) széLmű onkormanyzatircÍLdelet 13. $ (2) bekezdése alapján abérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l2OI1. CXI.07.) számű onkormányzatirendelet 15. $ (4) a.) pontja alapján eltekint
az egyo|da|ú kĺjtelezettség vállaló nyi|atkozat kilzjegyzói okiratba foglalásától, a béľleti
díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiđő: 2013. október 1 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szeľződés aláírásra kerÍilt 20t3. október
16. napján. Az íigy további intézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIII.' Kisfaludy u. 28/a. szdm alatti tdrsashdzfelújítlźsdval
kapcs olato s tlÍľst ulaj dono s i dö ntés re

1098 / 2013. (x. 0 7.) sz. Vá ro s gazdálko dás i és P énzůi gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy 3047110000 fulajdoni hanyadú
igen szavazatáva| támogatja a Budapest VIII., Kisfaludy u. 28la. szám a|atti táĺsasház 2013.
szeptember 1 1 -én megtartott közgýlésén hozott 2.1b. szźlmí hatttrozatát.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. október 14.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a társasház ktiztis képviseletét2013. októbeľ 16-án
értesítették a dtintésľől. További ĺigyĺntézést nem Ígényel.

A Nívó Fantdzia Fodrúsz Szövetkezet bérleti díj cstikkentési és óvadékftzetéstőI való
eltekintési kéľelme a Budapest VIru. keriilet, RlÍkóczi út 25. szdm alatti helyiség

vonatkozlÍsúban

|099 l 2013. (x. 0 7.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dtint, hogy

1.) hozzdidrul a Budapest VIII. kerület, Rákóczi tÍ 25. szám alattí, 36506l0lV33 ltĺsz,Ű,
33 ÍIŕ alapteľĹiletú, utcai bejáĺatű, ftjldszinti, önkormányzati tu|ajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Nívó Fantázia Fodľász Szövetkezet bérleti szerződésének
módosításához, és a bér|eti díjanak 2013. október 1. napjától 2014. szeptember 30.
napjáig 4f.500,-Ftĺhó + Afa összegen, 2014. októbeľ 1. napjától 2015. szeptember 30.
napjźtig 43.618,-Ft + Afa cisszegen, 2015. október 1. napjától 2016. szeptember 30.
napjáig 46.734,-Ft ĺisszegen történő megtilapítástthoz. Amennyiben a bérlő a fęnti bérleti
díjak megfi zetéséve| 1 havi késedelembe esik, a bérleti díj tisszege 62.3I2,-FtIho + Áfa +

infláció łközuzemi díj osszegre módosul.

2) a béľleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjáĺa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásáĺak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmu Budapest Józsefuĺárosi onkormanyzati rendeIet 24.$ (2) bekezđés d) pontja és 14.

$ (4) bekezdése alapjĺín 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a
24. s Q) bekezdése c) pontja a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźůIalási
nyilatkozata|áírásátváI|a|jaaleendőbéľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hattriđő:2}l 3. október 1 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. novembeľ 4-én megktitésľe keľült a
szeľződésmĺódosítás. További ügyintézést nem igényel.
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A Nívó Fantdzia Fodrdsz Szövetkezet bérleti díj csökkentési és óvadékftzetéstől való
eltekintési kł!ľelme a Budapest WII. keriilet, Népszínhdz u. I6. szdm alatti helyiség

vonatkozlźsĺÍban

1100 l f0 13. (x. 07. ) sz. Város gazdáIkodási és Pénziĺ gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đĺint, hogy:

1.) hozzdidrul a Budapest VIII. kerĹilet, Népszínhazu.16. szźm a|atti,34676l0lN7 hrsz-
u, "l3 m. alapteriiletiĺ, utcai bejźtratű, ftjldszinti, <inkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő NívĺĎ Fantázia Fodrász Szłivetkezet bérleti szerződésének
módosításához, és a bérleti díjanak 20|3. október 1. napjától 2014. szeptember 30.
napjáig 56.080,-Ft/hó + Afa összegen, 2014. október 1. napjától 2015. szeptember 30.
napjáig 65.428,-Ft + Áfa összegen, 2015. október 1. napjától 2016. szeptembeľ 30.
napjáig 70.101,-Ft összegen történő megállapítźsźlhoz. Amennyiben a bérlő a fenti bérleti
díjak megfizetésével 1 havi késedelembe esik, a bérleti díj összege 93.468,-Ftlhó + Áfa +

infláció łkozizemi díj összegre módosul.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonábanáIIő
nem lakás céIjźra szo|gáLő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzati rendelet 24.s Q) bekezdés d) pontja és 14.

$ (4) bekezdése alapján 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vaIamint a
24. s (2) bekezđése c) pontja aIapjtn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyíIatkozataIáíľásźÍ.vźila|jaaleendőbérlő'

3.) A béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy aNívó Fodrász Szövetkezet bérlő a
hatźttozatkézhezvételét kĺjvető 10 napon beliil a fennálló hátra|éktĺ kiegyenlíti, és ezt
ígazolja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hattlridő: 2013. október l 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. november 4-én megktitésľe keľiilt a
szerződésmódosítás. További ĺigyintézést nem igényel.

Sami Info Trade Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet' Bérkocsis u. 2I.
s zóm alatti iiľes ijnkormdnyzati tulaj don ú h e lyis ég vonatkozlts db an

tl01l2013. (x.07.) sz. Városgazd'á|kodátsi és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(4 igen' 1l' nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbí hatźrozati javaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest .[/III', 34873/0/Á/3 helyrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest WII., Bérkocsis u. 2l. szám alatti, 66 m" alapterületĺí, utcai
bejáľatú, foldszinti, galériás nem lakńs célú helyiség bérbeadásához hatórozatlan időľe,
30 napos felmondási idő kikotésével a Sami Info Traďe Kft. részére, internetes kávézó,
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internet és telefonszolgált,atás és élelmiszerkereskedés (szeszesital órusítdsa néIkül)
céĺjára' 59.93I,- Ft/hó + AÍa bérleti ł kozüzemi- és kĺ;lan szolgáltatási díjak osszegen.

2.) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hog az onkormányzat tulajdonóban áIló
nem lakás céljóra szolgáló helyiségek bérbeadásónakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormónyzati rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése aĺapján
kazjegyző előtt egyuldul,ú kutelezettsúyvúllulúsi nyiluĺkuzuĺ uĺúĺľúsút vúllaljü u leend,5

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlrrdő: 2013 . október 1 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Értesítést küldtek aziigyfé|részére20Ĺ3. októbeľ
11-én. További iigyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. kerĺilet, Somogyi B. u 17. szúm alatti iires, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség bérbeadúsúľa

1102 l 20Í3. (x. 07.) sz. Vá ros g azdá'Jko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 36466ĺ0lN3he|yrajzi számon nyilvántartott,természetben a
Budapest VIII.' Somogyi B. u. 17. szám aLatti, 18 m2 alapterÍilettĺ, utcai bejárattĺ,
ftildszinti, galéľiás nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz Yarga Andľea Viľág egyéni
vállalkozó tészére, határozatlan idore, 30 napos 

'felmondási 
idővel, ruhźzati és cipő

keľeskedelmi ilz|et céIjfua, 42.667,- Ft/hó, + Afa bérletĺ + köńlzemí- és külön
szo|gźitatźlsi díj ak ö sszegen.

2.) a bérleti szerzőďés megktltésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á11ó

nem lakás cé|jara szolgźl|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzati rcnde|et 14. $ (2) bekezdése alapjĺín 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú ktjtelezettségvźilalási nyilatkozat aláirását vállalja a leendő
béľlő.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hattĺídő 2013 . októbeľ 1 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Eľtesítést küldtek az ligyfé| részére f0I3. október
|7.én, béľletĺ szerződést nem kłitiitt. További ĺigyintézést nem igényel.

Javaslat krízislakdso k kijelöIésére

|l03 l 2013. (x.0 7.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénztigy i Bizottság úgy dĺint, hogy :

1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének a
221lf0l3. (VI.05.) számuhatfuozatának2.) pontja aIapjálĺ, a 100 oń önkormányzati
tulajdonban lévő épületekben talá|hatő lakásállomány teľhére, az alźlbbi 5 db lakást
jelĺ]li ki krízislakásnak:

- Kisfaludy u. 10-12. fszt.6.
- Kőľis u. 1 1. fszt. 9.
-Lujza u. 30. fszt.9.
- Nagyfuvaľos u. 26. l. em. 16.
- Tömő u.23la. félem. 19.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatźlrido : 20|3 . október 7.

1 szoba komfoľtos 25,07 m"
1 szoba komfoľtos 27 

'09 
m2

1,5 szoba komfort nélkiili 38,30 m2
2 szoba komfortos 5I,37 m2
1,5 szoba komfortos 28,30 mr

2.) hozzájźlru|:

a.) a Budapest VIII., Kisfaludy u. 10-12. fsń.. 6. szám a|atti, 1 szoba, komfortos
komfoľtfokozatu, 25,07 m. a|apterületű lakás lakhatóvá téte|éhez 2.050.000,-
Ft+Afa összegben,

b.) a Budapest VIil., Kőris u. 11. fsń,. 9. sztlm alattí, I szoba, komfoľtos
komfoľtfokozatt, 27,09 m2 alapterületű lakás lakhatóvá téteIéhez 2.360.000,-
Ft+Afa összegben,

c.) a Budapest VIII.,
komfoľtfokozatll,
Ft+Afa összegben,

d.) a Budapest VIII.,
komfortfokozatu,
Ft+Áfa összegben,

e.) a Budapest VIII.,
komfortfokozatu,
Ft+Áfa összegben,

Lujza u..30. fszt. 9. szám a|aÍti, I,5 szoba' komfort nélküli
38,30 m" alapterületu lakás lakhatóvá tételéhez 1.600.000,-

Nagyfuvaros u. 26. I. em. 16. szttm alatli,2 szoba, komfortos
5I,37 m" alapterületű lakás lakhatóvá tételéhez 2.310.000,-

Tömő u. 23la. felem. 19. szám a|atti, L,5 szoba, komfoľtos
28,30 m2 a|aptetülettĺ lakás lakhatóvá téte|éhez 2,99O.OOO,-

a 2013. évi ktiltségvetés 11602 címen tervezett Ĺires lakások lakhatóvá tétele
e|őír ány zat terhére, cĺs szesen bruttó 1 4.3 63 .7 00-Ft ĺi sszegben.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatôja
Hataridő: 2013. október 7.

3.) A Kisfalu Kft. bonyo|itási đíja a Megbízási szerzőđés 24.19. pontja alapjźn 3%o +

AFA, azaz339.300-Ft + AFA, összesen bruttĺí 430.911.Ft, melynek feđezete a 11602
címen Íqvezett üres lakások lakhatóvá tétele előirźnyzaton biztosított.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatźtridő : 2013 . október 7.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A lakhatĺívá téte| előkészítése és a kiiltségvetés
elfogadása megtiirtén t az ú:PKAF. Zrt. munkatáľsaival. Az erre vonatkozó szeľződések
a|áírásáről szólĺó határozatijavaslatot a VPB }Dt4.január 27-i üléséľe teľjesztették elő.

Jal,aslat a Badapest Ktilső-JóaeÍl,dľosi Refoľmdtus Egyhttzköuéggel ktitiitÍ
szerződés mó dosítlÍs úľ a

110 4 ĺ 2013. (x. 0 7.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy đönt' hogy:

1. a Budapest Külső - Jőzsefváĺosi Reformátlls Egyházközséggel 2012. augusztus 31-én
a2012. évi egyhźnípáIyázat keretében kötött támogatási szerződéstz}I3. október 15-i
hatáIIyaI módosítja,

2. felkéri a polgármesteľt az előtefiesztés l. szźtmű mellékletét képezo támogatási
szer zo dés mó do sítás án ak az a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 3 1.

A Humánszolrgá.Jtatálsi Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A módosított szeľződés 2013.
novembeľ 8.án a|áírálsra keľĺilt.

Javaslat Kaľdos-Erdődi Zsolt megbízúsi szeľződésének 2013. augusztus (is

szeptember havi telj esí'tés ig azo llÍs dr a

1105t2013. (x.07.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l5 ĺgen' 0 nem, 0 Íartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Kaľdos-Erdődi Zso|tta| kötött megbízási szerzőďés teljesítés
igazolását2013. augusztus 1-jétől 2013. szeptembeľ 30-ig teľjedő iđőszak'ĺa.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat l. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírásfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20 1 3.októb er 22.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Kaľdos-Erdődi Zso|t részére a
telj esítési g azo|ás a|áír ása me gtö ľtént.

Javaslat a ,,Vdllalkozdsi szerződés keretében Józsefvóros karúcsonyifeldíszítése és

dís zkiv il lźg ít ĺÍs a,' t dr gy ĺł k tj zb e s zer zé s i e lj dr ús m e g i n dít lÍs dr a
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