
110 6 / 20 13. (x. 0 7.) sz. Váro s g azdáůko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vóllalkozási szerződés keret,ében Józsefióros
karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása'' tátgýkozbeszerzési eljĺírásban úgy dönt' hogy

1. a közbeszerzésekról sző|ő 20II. évi CVil. törvény Harmadik Része szerinti, nemzetí,
nyílt k<izbeszerzési eljarást folytat le.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 7.

2. e|fogađja az eloterjesztés f. szttmű melléklętét képező aján|aÍtéte|i felhívást és ajĺánlattételi
đokumentációt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A
közbeszerzési eljáľás kiíľása eredményesen lezajlotto a kivitelezés folyamatban van.

,, KeretmegĺÍllap o dlÍs B udap est, J óa efv úľos Magdolna negyed pľo gram III.
önkormĺÍnyzati bérhd4felújítlÍs kivitelezéshez,, túrgyú közbeszerzési eljdľlÍs
e ľ e dm ě ny é n e k me g dll ap ítds a b ír dl ó b izo tts lÍg d ö nt é s e al apj ĺÍn

zÁnr tjĺns

1Í07120|3. (x.07.) sz. Váľosgazdáikodálsĺ és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l.1 igen' 3 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Józsefüaľosi onkormányzat Képviselő-testületének Yźlrosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottsága a ,,Keretmególĺapodás Budapest, Józsefváros Magdolna negyed progľam III.
önkormányzati bérházfelújítás kivitelezéshez,, tźttgyakozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM, Konzorciumvezető.. WEST
HUNGÁRIA BAU Epítőipań Szo|gá|tatő Kft. (2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber
u. 1.), Konzorciumi tag: EPKAR Zrt. (|112 Budapest, Németvölgyi út 146.) kĺizĺis
aj ĺínl attevő k aj tnlata érvénye s.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. októbeľ 7.

2. a ,,Keľetmegállapodás Budapest, Józsefváros Magdolna negled pľogram III.
önkormónyzati bérházfelújítás kivitelezéshez,, taĘyÍI kozbeszęrzési eljĺĺľást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 2013. október 7.

3. a ,,MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCruM, Konzorciumvezeto: WEST
HUNGARIA BAU Epítoipaľi Szo|gáItatő Kft. (2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber
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u. 1.), Konzorciumi tag: ÉPKAR Zrt. G112 Budapest, Németvölgyi iú 146.) közĺjs
ajánlattevő akozbeszerzési e|jćlrás nyeľtese, mivel az egyet|en ajánlattevő és érvényes
ajánlatot tett.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 2013. október 7.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A ktizbeszeľzési eljáľás lefolytatásra
került, nyertes ajánlatevő a WEST HI]NGÁRIA BAU Epítőipaľi Szotgáltató Kft. -
EPKAR Zrt.konzoľcium volt. a szerződész0Í3. novembeľ 8-źn a|áírálsľa keľült.

A Budapest WII., Baross utca 120. fi)ldszint 6. saÍm alatti, 35433/0/A/14 helyrajzi
szltmú, iires egyéb helyiség elidegenítése zÁnr tjĺns

|'109120Í3. (x.14.) sz. Városgazdáikod'ási és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) hozzźtjaru| a Budapest VIII., Baross utca I20. ftlldszint 6. szźtm a|atti 35433/0lNI4
helyrajzi számú, tires, 13 m" alapteľĺiletri egyéb helyiség versenyeztetési eljarás
mellőzésével, V. B. és V. T. T. tészére ttjrténő elidegenítéséhez, 1.350.000,- Ft
vételaron.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjcin V. B. és V. T. T. tészére eladási ajźnlatot a3212013.
(VII' 15.) számu önkormányzati rendelet szeľinti ajánlati kötöttséggel és ťrzetési
feltételekkel.

3.) amennyiben V. B. és V. T. T. nem é| az e|adási ajanlatban foglalt hatźlťrdón belül a
vétel lehetőségével, így ahelyiséget nyíIt źrverésen kell elidegeníteni.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hattriđő: 2013. októbeľ 2 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlrat kiküIdésre keriilt 2013. október
18. napján. Az adásvéte|iszerződést 2013. novembeľ |'4-én mindkét fé|a|áírta.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Szigetvúri a. ...... szdm alatti lakds
béľbeaddsdra zÁnr Üĺns

11|0 l 20 t3. (x. 1 4.) sz. Váľo s gazd álkod ás i és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattz|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozztljáľql V. I. részére az áIta|a

lakott, Budapest VIII., Szigetvári u. .... .. szźln alattĺ,35,90 m, alapteľületri 1 szobás,
komfort nélktili komfortfokozatu lakás bérbeađástůloz egy év határozott időre szólóan. A
bérleti szeruődés az egy év lejártát kcjvetően kérelemĺe, a mindenkor hatályos ľendelet
feltételei alapján meghosszabbítható.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
IJatáridő: f0|3 . november 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérletÍ szerződés a|áírása folyamatban van, mert
az ővadék befizetése 20|4. január 22-én tiiľtént meg.

Javaslat lakdsbérleti szerződés köztjs megegyezéssel való megsz.iintetésére, pénzbeli
térí.tés megfizetése mellett ZART aLES

I11Í ĺ2013. (x. 1 4.) sz. Város gazdálko d ási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźrul aLlhoz, hogy L. B. K. M. bérlővel a Budapest VI[., Szigony u.
.. szám a|atti, 3,5 szobás, komfoľtos komfoľtfokozaíl, 94,37 m"

alapteľiilettí lakásra 2006. július 26. napjtn megkĺitött hatźrozatLaĺ idejri bérleti
szerzőďés közcjs megegyezéssel, 3.942.500,-Ft összegű _ a forgalmi érték 25%-a -
pénzbeli téľítés mellett megszüntetésľe kerüljön, a lakás béľbeadő részére töľténő
birtokbaadásáig esetlegesen fennálló díjtartozások levonása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. november 3 0.

2.) hozzájáĺu| a 3.942.500,-Ft összegű pénzbeli térítés kifizetéséhez, a 2013. évi
költségvetésben a 11602 címen nyilvántaľtott, lakásbérleti jogviszony megváltás keret
teľhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2013 . november 3 0.

3.) felkéri a polgármestert, hogy a jelen hattlrozat 1. pontja aLapján a béľleti jogviszoný
közĺis megegyezéssel szüntesse meg' és apénzbeli térítés kifizetéséľől gondoskodjon.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 2013 . november 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján: A megállapodás elkésziilt' amelyet 2013. november
6. napján jegyzői aláírás éľdekében továbbítottak a Polgármesteľi Hivata|ba. 20t3.
november 20-án a megállapodás minden fé| részéről aláíľásra keľült' mely napon
fetkéľték a Vagyongazdáikodálsi és tjzemeltetési t)gyosztályt a 3.942.500 Ft ZíoÁ.ának
átuta|ásárĺót. A béľlő biľtokba vételi jegyzőktinywel 2014. januáľ 6-án átadta a lakást,
így éľtesítették a fenti ügyosztá|yt az tisszeg 75oÁ.ánakutalhatóságárő|.

Lakđs elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdhagydsa Q db)
zÁnr tjĺÉs

1.|t2l2013. (x.14.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
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(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáflJI az ingatlan-
ny1|vántartásban a .......... he|yrajzi számon nyilvántaľtott' természetben a Budapest VIil.,
Őr utca .. szám a\atti,36 m2 alapterĹĺletíi lakás bérlőj e részére az e|adési ajźn\at
kikiildéséhez, a3312013. (VII. 15.) számú ĺinkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfoľtos lakás értékesítésére meghatétrozottak szerint, az elkészilt foľgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50 oÁ-tna| megegyező összegű, 3.500.000,- Ft-os vételar közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuidó:2O 1 3. október 2 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikĺildték 2013. oktĺíber 18.
napján. Adásvételi szerződést nem kłitiitt, további intézkedést nem igényel.

Javaslat hatórozat visszavondsdra és új döntés meghozataldra a Budapest WII.'
Diószeghy Sdmuel utca ... ...... szdm alatti lakds minőségi lakdscseréjével

kapcsolatban zÁnr tjĺns

||t3 l 2013. (x. 1 4.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 ĺgeno 0 nem, t tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

a 68 l 20 | 3 . (I. 2 8. ) szélmí hatáĺ ozatát visszavonj a.

hozzájátul a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utga . .. szźtm a|atti, I
szoba, komfoľt nélkiili komfortfokozatu, 23,20 m. alapteruletű lakásra P. M. L.
bérlővel fennálló bérleti jogviszony kĺĺzcjs megegyezéssel t<irténő megsziintetéséhez,
egyiđejűleg a Budapest VIII., Dugonics utca. ,.... szźml a|atti, 1 szobás,
komfoľtos komfortfokozatű, 24,3I rĺ:ŕ alapteruletrí lakás megtekintett á||apotban
történő bérbeadásahozhatározott időľe sző|őarl2018. marcius 3|-ig, azzal' a feltétellel,
hogy a bérló a leadásra kerĹilő bérleméný senki által nem lakottarl ađja le, valamint a
cserelakás Ial<hatővá tételével kapcsolatos műszaki helyreźĺI|ítás a kijel<ilt bérlő
feladata, amelyet megállapodásbaĺl köteles vállalni. P. M. L. a visszaadott és a bérbe
adandó lakás foľgalmi érték különbözetének 50 %-ának (75.000,-FĐ megfizetése alól
mentesül.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő : 2013 . november 3 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľződés megszíĺnéséľől szől.ő
megállapodás elkészült, amelyet 20|3. novembeľ 8. napján jegyzői a|áírás érdekében
továbbították a Polgármesteri Hivatalba. 2013. november 13.án minden féI- aláírta. A
Budapest VIII.' Dugonics utca .............. szám alatti lakásra szóló bérleti szerződ,ést a
bérlő szintén a|áírta, ám a dtintés nem végrehajthatĺĺ' meľt a béľlő a lakást biľtokba
nem vette, a lakás ľendkívül rossz állapotamiatt.

1)

2)
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Javaslat a Budapest VIil., Bródy Sdndor utca ... .... szdm alatti épiiletben
Iévő lakds minőségi lakdscseréjével kapcsolatban zÁnr ÜĺBs

|Í1412013. (x.14.) sz. Városgazd'áikodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartólzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzájźlrul B. L. részéte a Budapest VIII., József utca . . . .... szám a|aĺti, 1 szobás,
komfoľt nélkĹili komfoľtfokozatil,28,60 m, alapterületĺĺ lakás megtekintett á||apotábarl
történő bérbeadásához L év határozott időre szólóan, azza| a feltétellel, hogy a lakás
lakhatóvá tételével kapcsolatos mtĺszaki helyreállítás B. L. fe|ađata, amelyet
megállapodásban kcjteles vállalni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataĺidő: 2013. november 30.

2.) kötelezi B. L-t, hogy az 1.) pontban megjelĺĺlt lakás birtokbavételét követően,
maximum 60 napon beIljl az áIta|a haszná|t, Budapest VIII., Bródy Sándor utca

szźlm alatti lakást ingóságaitól kiürítve' senki által nem lakottan adja le.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. októbeľ 14'

3.) hozzájaĺul a Budapest VIII., Bródy Sándor utca . szźlm alatti lakás és a
Budapest VI[., Jőzseť utca szám alatti lakás közötti forgalmi
értékktilönbözet 4}Yo-ának - 2.248.000,-Ft a l<lťtzetéséhez, a Józsefuaľosi
onkormányzat 2013. évi k<iltségvetésében a 11602 címen nyilvántartott lakásforgalmi
éľtékkülĺjnbözet keret terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határíđo : 2013 . novembeľ 3 0.

4.) ahatározat 3.) pontjában foglalt két lakás k<jztjtti foľgalmi éľtékkülönbozet 40 %-ábőI
_2.248.000,- Ft-ból -, a Budapest VIII., Bródy Sándoľ utca . .. szám alatti lakást
terhelĺí díjtattozásokat, valamint a perk<iltséget meg kell fizetni, a fennmaraďő
összeget pedig a Budapest VIII., József utca .. szán a|atti |akásta
vonatkozó bérleti szerződés megkc}téséig B. L. részére kifizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatója
Hataľidő: 2013. novembeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A MegáIlapodás elkészítéséhez az ügyféltő|
bekéľték a taľtozásokra vonatkozó igazolásokat (ELMU, cÁzľĺŰvnx sft.). A
megállapodás e|készült, melynek aláíľása a bérbeadő részéľől megtiirtént' a bér|ő
a|áírása folyamatban van' egészségügyi problémái miatt.

Kiizteľ iilet- h gs zndlati kérelme k elbíľlÍlús a
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1125 l 2013. (X. t 4.) sz. Váro s g azdź.Jko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiati
hozzájárulást ad - teljes díjÍizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kiizterület-haszná|ő,kéręImezo: The Three Coľneľs Euľope Hotel Management Kft.
(1163 Budapest' Maľgit u. 45.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2013. november I. -2016. október 31.
Köaerulet-hasznáIat céIja: mollnó (Bristol Hotel)
Közteriilet-hasznźiatnagysága: Im"
Köztertilet-hasznźiathelye: Kenyérmezőu.4.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 14.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tár!ékoztatása alapján: Az ůigyfél
befizette a kiizteľület-használati díjat' az engedély kiadásľa kerüIt.

1126 l 2013. (x. 1 4.) sz. Város gazd á|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartólzkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzźĄélru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźĺbbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő,kérelmező: Szupeľ Jelen Kft.
(1 1 13 Budapest, Elek u. 28.)

Kĺizterület-hasznźiat ideje: 2013. október I. -2014. maľcius 31.
KözteľĹilet-haszná|at céIja: vendéglátó tqasz
Közterü1et-haszĺźiatnagysága.. 9m"
Közterület-haszĺtiathelye: Stáhlyu.|2-I4'(árdán)

Felelős: polgáľmester
Hattnidő: 20|3. októbeľ 1 4.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfét
beťwette a kiĺzterület-használati díjat' az engedély kiadásra keľült.

1Í27 ĺ2013. (x. 1 4.) sz. Váľo s g azdáIko d'ási és P énzü gyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-hasznáLati
hozzájáruIást ad _ díjmentességgel - az alábbi iigyben azzal, hogy az onkormányzat źita|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerül:

KözterĹilet-haszná|ő " kérelmező: VIII/I. Lakássztivetkezet
(1082 Budapest, Harminckettesek tere 6.)

Kcjzterület-haszntiatideie: 2013. október 24. -2013. november 14.
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(szombat, v asámap, tinnepnapok kivételével)
Kozteľület-hasznźiatnagysága: 15 m"
Koztenilet-haszná|atcéIja: építésimunkateľület(erkélyjavítás)
Közterület-haszná|athelye: Haľminckettesek tere 6.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. október 14.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztĺtása alapján: A közteľĺilet.
hasznáIati engedély kiadásľa keľiĺlt.

Tulajdonosi hozzújdrulús Budapest WII. ker. Teleki LĺÍszló téri Piac (Hrsa:
3 5 1 2 3/1 1 ) v ízb e köt é s e közt er iileti m un kdi h o z

|'t28 l 20|3. (x. 1 4.) sz. Váro s gazdálkodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővĺĺľosi Vízmúvek Zrt. részére
Budapest VIII. kerĹilet Teleki téri piac vízbektjtése köZterĹileti munkálataihoz sziikséges
tulaj donosi hozzájźĺu|ását megadj a a k<jvetkező feltételekkel:

IJ gyfu atszám: I 6- 1332 l 20 13 .

Kérę|mező: Fővárosi Vízmúvekzrt.,tewező Weineľ Viktor
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki tét 6. szám előtti (Szerdahelyi u. folýatása) hĺsz.:

35I23l9, aszfa|t iÍpźĺIya, útszegély, a piac építési területéhez taĺtoző jáľda,
burkolatbontással érintett,

Taľgy: Tulajdonosí hozzájźlrulás Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téri Piac (Hrsz.:
3 5 |23 l I 1 ) vízbekötése köĺeľĺileti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett útpálya bontási szélesséeben és teljes rétegrendjében történő
végleges helyľeállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jő||áthatőan je|zik,
- jő||áthatĆlaĺtájékoztatják az tłthasználőkat, és a Telki téľi piac kivitelezőjét a burkolatbontás
vaľható iđotutarĺárő|,
- kötelezi akivite|ezőt a brľkolat megfelelő minőségben töľténő heIyreá|Iításáĺa,
- aberłlhźnó és kivitelezokozosen 5 év saranciźLtvtl|Ia| a helvreállított burkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes ) a kivitelezés teľĺiletén érintett közmiĺtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól) és a piac kivite|ezőjétő|, azok eseti előírásai a|apjtn helyszíni
szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 14.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és ktizútkez e|ői hozzájá rulás okirato k kiadm ányo zásr a keriiltek.
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Tulajdonosi hozzlźjlÍrulds Budapest WII. keľ. Teleki LlÍszló téľi Piac BKV
felsővezeték tartó (56 sz.) oszlop ltthelyezése kijzteriłleti munkdihoz

1129 12013. (x. 1 4.) sz. Váľos g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a TEN-T Zrt. részére Budapest
VIII. kertilet Teleki téri piac BKV (56. sz.) felsővezeték tartőoszlop źúhe|yezése közterületi
munkálataihoz sztikséges tulajdonosihozzájźtruIását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám : 16-7 57 l2l20l3.
Kére|mező: Fővaľosi TEN-T Zrt.,tervező Nagy András
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki tér Népszínhźn utcai saľka (Baueľ S. u. folytatása) hľsz.:

3 5 I23 13'j elenlegi tltpá|y a (maj dani j arda) burkolatbontással érintett,

Targy: Tulajdonosi hozzźĄárulás a Buđapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téľi Piac BKV
felsővezeték tartó (56 sz.) oszlop źńhelyezése közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett útpálya (majdani jáľda). szélességben és telies rétegrendjében
tciĺténő ideielenes helyreállítása'
- a vég|eges Qźndaszegély) iÍszabźiyozás meglortéŃéig, a megkerĹilés fogalomtechnikai
szabá|yozása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jőI|áthatőan je|zik,
- jől, |athatóan tájékoztatják az ilthaszná|őkat és a Telki téri piac kivitelezőjét a burkolatbontás
v áĺhatő idótartarnár ő|,

- kĺltelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreá|Iitáséra,
- abenlhénó és kivitelező kozösen 5 év sarancíátváI|al a helvreállított burkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet :

- Az engedélyes, a kivitelezés területén éľintett kozműtulajđonosoktól
(közműszolgáltatóktól) és a piac kivite|ezőjétó|, azok eseti előírásai alapjźn helyszíni
szakfelügyelet kéľ.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 20|3. október 1 4.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kiizútkez e|ői hor.zájárulás okiratok kiadmány ozásra keriiltek.

A Bp. Főv. onk. Főpolgúľmesteri Hivatal Üzemeltetési Főosztdtydnak közteriilet.
haszndlati kéľelme

1130 l20 13. (X. 1 4.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-haszná|ati
hozzájźtruIást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi iigyben:
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Közterület-haszná|ő,kérelmező: Budapest Főváros Onkormányzata Főpolgármesteľi
Hivatal Üzemeltetésĺ Fő osztály
(|052 Budapest, Yáĺoshtz u. 9-11.)

KözterĹi1et-haszná|atideje: 2013. oktőber26.
KöZteriilet-haszná|atcéIja: Muzsikusciganyokparkjatinnepélyesavatźs
Közterület-haszná|at helye: Muzsikus ciganyok parkja (35798 hrsz.)
KöZterĹilet-hasznáIatnagysága: 2 955 m.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 14.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
használati engedély kiadásra keriilt.

Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A kłizteľĺilet-

Tulajdonosi hozzlźjlźrulds Budapest, Hungória krt. - Könyves Kúlmón krt.
kerékpdľos főťlt (Wil. keriiletet érintő szakaszok) közteľiileti munkdihoz

t13|'ĺ20l3. (X.14.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(14 igen' 0 nem, Í tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Kĺlzlekędési Központ
Zrt. részére' a Budapest Hungaria kľt. - Könyves Kálmán kľt. kerékparos főút (VIII. keľĹiletet
érintő szakaszok) kĺjztertileti munkálataihoz sziikséges fulajdoĺosi hozzájźru|ását megadja a
következő feltételekkel:

|J gyiratszám: | 6 -I3 | 5 l f0 13 .

Kére|mező: Budapesti Közlekedési Közpo nt Zrt., terv ezó Busz Tamás
Helyszínek: Budapest VIII. Szĺirény u. - Hungária krt. torkolat, hľsz.: 38882lI, aszfalt

utp á|y a' utsze géIy, burko latbontás s al nem éľintetto
Budapest VIII. Stróbl Alajos u. - Hungĺíľia kľt. toľkolat, hrsz.:38875, aszfa|t
íÍpźiya,,ĹltszegéIy,buľkolatbontássaléľintetto
Budapest VIII. Hős u. - Hungaľia kĺt. torkolat, hľsz.: 38873, aszfalt utpá|ya,
utsze gé|y, buľko latbontással érintett,
Budapest VIII. Ciprus u. - Hungánal<rt, torkolat, hľsz.: 38866, aszfa|tutpźlya,
útszegély, burkolatbontással éľintett,

Tatgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest Hungária krt.- Könyves Kálmĺín krt.
kerékpáros főút (Vn. kerületet érintő szakaszok) kĺiĺeruleti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett útpálya bontási szélesséeben és teljes réteerendjében töľténő
végleees helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszinét e|kerulő úwonalat jól láthatóan jeIzik,
- jőI|athatőantájékońatják aziÍhaszná|őkat, abuľkolatbontás várhatő idollartaffLáÍőI,
- kĺjtelezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreáI|ításáła,
- aberuházó és kivitelező kĺizĺjsen 5 év garaĺciźú vállal ahelyreáI|itott burkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet:
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- Az engedélyes ) a kivitelezés területén éľintett közműtulajdonosoktól
(kozmúszolgáltatóktól), azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfeliigyelet kér.

Egyéb kikötések:
- a Hős u. - Ciprus u.- Hungária körút torkolati szakaszain töľténo munkálatok

megkezdése előtt a BKK Zrt. részére egyeztetési és egytittes kivitelezési kötelezettség
az ELMU Zrt. beruhazásában megvalósuló. Hungĺĺria körutat érintő. ..Budapest VIII.
ker. 7261110 - 521110 TR. állomások között a Ciprus _. Százados -. Hős - és Tisztes
utcák kĺjzúti szakaszain részleees 10 kV-os kábelrekonstrukció munkálatainak
tekintetében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 14.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kłizútkeze|ői hozzájárulás okiľatok kiadmány ozásra keľĺiltek.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulós, a Budapest VIII. ker. 7261/10.-521/10 TR. lÍllomdsok
között (Ciprus _ SzlÍzados _ Tisztes utcdk közĺlti szakaszain) ľészleges l0 kV-os

kábelrekonstr ukció közteľ iileti munkdihoz

|132 l 20|3. (x. 1 4.) sz. Város g azdáIko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az Impulzív Kft. részére, a
Budapest VIII. keľ. 7261110 - 52IlI0 TR. állomások közĺjtt (Ciprus - Szźzados _ Tisztes
utcák közúti szakaszain) részleges 10 kV-os kábelĺekonstrukció köZteľületi munkálataihoz
szĺikséges tulaj donosi hozzźtjaru|asát megadj a a következő feltételekkel:

IJ gyfuatszám: | 6 -1'3 I7 l 2013 .

Kételmező: Impulzív Kft., tervező Zibriczky Zo|tán
Helyszínek: Budapest VIII. Hős utca, hľsz.: 38839112, aszfa|t utpá|ya, utszegé|y,

burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Tisztes utca, hľsz.: 38839121, aszfa|t iÍpá|ya, utszegé|y, aszfa|t
behaj tók burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Százados út, hĺsz.: 38860, aszfa|t iltpá|ya, ,űtszegé|y,

burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Ciprus utca, Ilrsz.: 38866, aszfa|t utpélya, utszegéIy,
burkolatbontással éľintett
Budapest Vm. Hős utca, hĺsz.: 38873, aszfaIt utpźllya, utszegé|y,
buľkolatbontással (a meglévő védőcsőben történő źttvezetés miatt) érintett,
Budapest VIII. Hős utca, Hungána kőrtfii toľkolata, hĺsz.: 38873, aszfa|t
utpá|ya, ÍúszegéIy, burkolatbontással (a meglévő védőcsőben történő átvezetés
miatt) nem érintett.

Tźngy: Tulajdonosi hozzájátu|ás, a Budapest VIII. ker. 7261110 - 52Il10 TR.
állomások kozott (Ciprus - Szźnados _ Tisztes utcák közúti szakaszain)
részleses 1 0 kV-os kábelrekonstľukció közteľĹileti munkáihoz.
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Helyreállítási kotelezettség :

- a burkolatbontással érintett útpálya. bontási szélességben és teljes rétegrendiében. érintett
iarda és aszfalt behajtó teljes szélességében és rétegrendjében történő végleges helyreállítása,
- a zo|dterületi szakaszok védelme - teljes helyreźilítźlsa (flák megóvása, teľmőtalaj cseréje,
cserjék és f,ĺ újratelepítése), /3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint'
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- kĺjzteľületek alatt bontott, nem iizemelő kábel, vezeték, véđőcső nem maľadhat,
- j ó1 látható an tźljékoztatjtk az iÍhasznźiőkat a burkolatbontás váĺhatő időtartamaról,
- kĺjtelezi akivite|ęzőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreáI|ítástra,
- aberuhtnó és kivitelezőkozosen 5 év sarancitńvállď a helvreállított burkolatért.

Egyéb kikĺitések:
- Az engedélyes ) a kivitelezés teriiletén éľintett közmútulajdonosoktól

(közmriszolgá1tatóktóI), azok eseti előírásaĺ a|apjáĺhelyszíni szakfelügyelet kér,
- Beruhazó. Kivitelező. a Hős u. - Ciprus u. - Hungaria körut torkolati szakaszain

tcirténő munkálatok meekezdése előtt. a BKK. Zľt. beľuhazásában megvalósuló.
Hungaria ktirutat érintő ..Kerékpĺáľos füútvonal rekonstrukció''. azok soľrendiségét
me ghatározó eredményes e gyeztetést lefol}rtatni köteles.

Felelős : polgĺíľmester
Hatáĺidłĺ: 2013. október 14.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kiizútkezel'ői hozzájáľulás okiratok kiadmányozásra keľĺĺltek.

Horvdth Sdndorně egyéni vúIlulkoaí bérbevételi kérelme a Budapest WIL keriilet,
Somogyi B. u 10. szdm alatti iiľes, önkoľmdnyzati tulajdoníl nem lakós céIti

helyiségre

1133 ĺ2013. (x. 1 4.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és Pénzůi gyi Bizotts ág hatá.ľ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattz|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem járu|hozzá a Budapest VIII.,
36427lIlNI7 he|yrajzi számon nyiIvĺíntartott, természetben a Budapest VIII.' Somogyĺ B. u.
10. szám aIathi,43 m2 alapteľülettĺ, utcai bejźratiĺ, ftjldszinti, galériás nem lakás célú helyiség
bérbeadásah oz Horv áth Sánd o rné e gyénĺ vállalkozó tészér e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határíđó: 20|3. októbeľ 2 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ertesítést küldtek azíigyfétrészére2013. október
16.án. További ügyintézést nem igényel.

ravaslat a,,Budapest WII. keriilet otpacsiľta utca és Reviczky utca jdrdafelĺijí'tlÍs
tdrgyĺÍban a Kisfalu Kft-vel megbízlÍsi szerződés kötésére

1l3 4 l 2013. (x. 1 4.) sz. Váľos g azdáIko đási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
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(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint' hogy

I. jőváhagyja azelőterjesztés melléklet étképezo,a Budapest, VIII. kertilet otpacsirta utca és

Reviczky utca jaĺdafelújítás dokumentációjĺának előkészítésére és a kivitelezés műszaki
ellenőrzésére vonatkoző 75O.OOO,- Ft + Áfa oss'egű, az onkormźnyzat és a Kisfalu Kft.
között kötendő megbĺzási szerződést.
A megbízás költségének fedezete a 11601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási
előir ány zatán bizto s ított.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: f0I3. októbeľ 14.

2. ahatározat I. porija a|apján felkéri a polgáľmestert a megbizási szęrződés a|áirására.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Határídő: amegbízási szerződés a|áírźsénak ideje 2013. októbeľ 21.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az onkoľmányzat és a Kisfalu Kft. kiiziitti
megbÍzási szerződést 2013. november 12-én aláíľásľa megküldték. A kivitelező
kiválasztására vonatkozĺĺ kłizbeszerzési eljárás bíráló bĺzottsági ülése 2013. november 5-
én volt. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a kivitelezőrő| |2Í212013. (xl.l1.)
számű határ ozatával dti ntést hozott. A munkáIatok folyam atban vannak.

Varga Andrea Viľdg egyéni vóllalkozlí bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet,
Somogyi B. u. 14. szdm alatti iires, tinkormdnyzati tulajdoníł nem lakús céIíł

helyiségľe

Ĺ135ĺ20|3. (x.14.) sz. Váľosgazdźikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(15 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nęm jtrulhozzá a Budapest VIII.,
3642510lNI heIyrajzi szĺímon nyilvántaľtott, természetbęn a Budapest VIII.' Somogyi B. u.

1'4. szám a|atti,S0 m2 alapteriiletű, utcai bejźratű, füldszinti, galériás nem lakás célú helyiség
bérbeadásah oz Y ar ga And ľea Virá g egyéni vállalkozó r észét e.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. október 21.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Éľtesítést kütdtek azíigyfé| ľészéľe 2013. oktĺóber
1'6.án. További ĺigyintézést nem igényel.

HARUN HUNGARY KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII keľület, Baross u.

129. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonĺi nem laklÍs célú helyiség vonatkozlÍsdban

1I3 6 ĺ 20 Í3. (x. 1 4.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dźlsi és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(14 igen, 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)



A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzójárul a Budapest VIII., 35923l0lil|. he|yrajzi számon nyĹIvźtntartott, természetben a
Budapest vlil.' Baľoss u. |29. szám alatt taláIhatő, I62m" alapterĹiletű, tires,
önkormányzatitu|ajdonú, utcai bejáratű, ftldszinti és az abbő| megközelíthető pinceszinti
nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához hatźrozott időre, 20|8. december 37-ig, a
HARUN HUNGARY Kft. részére, iroda tevékenység cé|jára. A bérlő bérleti díj méľtéke

a.) a bérleti díj fizetési kötelezettség keltétől szźlmított 27 hónapon keresztül a
mindenkoľi ktiziis ktiltségnek megfelelő (a határozathozatal időpontjában 28.000,-
Ft/hó) tisszegű Áfa-va| ntivelt béľteti + kozijzemĹ és kiilön szolgá|tatási díjak azza|,
hogy a bérlőnek vállalnia kell a helyiség - birtokbavételtől szźlmított 3 hónapon belüli
_ saját költségen történő teljes felújítását, va|aĺnint az önálló vízhá|őzat kialakítását. A
bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a helyiség felújításanak költségeit a béľbeadón
semmilyen j ogcímen nem követelheti.

b.) a28. hónaptól a bérleti đíj 134.667,- Ft/hó + Afa éves inflációval emelt <isszegével
megegyezó.

2.) amermyiben a bérlő az |. a.) pont szerinti helyiség felújítását nem végzi e| a
birtokbavételtől számítolí 3 hónapon belül, űEy a bérleti díj, a béľleti szetzőđés
megkötésének napjáig 134.667,- Ft/hó + Afa bérleti + kozilzemi- és külĺjnszo|gźt|tatási
díjak összegre módosul.

3.) amennyiben abérló nem vállalj a az I.) pontban foglalt helyiség saját költségen tĺjľténő
feliĄittlsát, úgy a bérleti díj 134.667,- Ft/hó + Afa bérleti + koz:d.zemi- és
ktil ö n s zo 1 g á|tatási díj ak <i s sze gre mó do sul.

4.) engedélvezi az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeirő| szőIő 35l20I3. (u. 20.) számű' Budapest Józsęfuarosi
onkoľmanyzati rende\et 14. $ (4) bekezđése a|apján az ővadék 1 havi bruttó béľleti
đíj ban tĺiľténő me gét||apítását.

5.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á1ló
nem lakás cé|jtlra szolgźiő helyiségek bérbęadásának feltételeirő| szőIő 3512013. (VI. 20.)
szźtmu Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá|Ialási nyilatkozat a|áírásźú vá|Ia|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 2013. október 21.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3. októbeľ 28-án a szerződést megktittitték'
további ĺigyintézést nem igényel.

J av a s l at k ö zt e r ii l et e k d íj m e nt e s h as zn ú I at d n a k b izt o s ít lt s d r a

|'l3712013. (x.14.) sz. Váľosgazdá|kod,ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a ,'Magdolna Negyed Projekt III. keľetében, a ,,TIII Tarsađalmi akció megszewezése
(lomtalanítás, parkok takaľítása)'' progľamelem megvalósítása érdekében a Profi Konténer
Kft. (székhely: 1I24Bp, Fodor ltcaI23.)ľészéte,2013. október 15. napjátóI2014. március
3l-ig az alźtbbi |omtalanítźtsľa kijelĺilt épületek előtti tertileten, alkalmanként 3 db konténer
elhelyezé sét b izto sítj a kĺjztertilet-hasznźiatí đij ťlzetése nélktil :

- Budapest, VIII. kerület Bauer S. utca 4.
- Budapest, VIII. kerĹilet Baueľ S. u. 1 1.

- Budapest, V[I. keľület Dankó u.17.
- Budapest, VľI. keľĹilet Dankó u. 20.
- Budapest, VIII. keľiilet Dobozi u.17.
- Budapest, VIII. kertilet Dobozi u. 19.
- Budapest, VIII. keľtilet Lujzau.22.
- Budapest, VIII. kertilet Lujzau. 30.
- Budapest, VIII. keľület Lqzau.34.
- Budapest, VIII. keľület Magdolna u.12'
- Budapest, VIII. kerület Magdolna u. f0.
- Budapest, VIII. keľtilęt Magdolna u.44.
- Budapest, VIII. keriilet Nagyfuvaľos u. 26.
- Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 18.
- Budapest, VIII. keľĹilet Karácsony S.u.22.

Egy alkalom a vállalkozási keľetszerződés mellékletét képező megrendelésben rĺigzített napon
azottmeghattlrozottidőintervallumot jelent.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 15. napjától

A Józsefváľosi Közterület-felůigyelet és Városůizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A kéľdéses programelem megvalĺósításáva| kapcsolatos előkészítő eljárást
intézményük befejezte. Ennek része volt a fenti díjmentes ktĺzteľiilet-használati engedély
beszerzése. A végrehajtással kapcsolatos további feladatokat a Józsefuáľosi Családsegítő
és Gyeľmekjóléti Kiizpont munkatáľsai hajtják végľe és jeltilik ki azokat az
időpontokat, amikoľ a táľsadalmi akció (lomtalanítás) végrehajtására sor kerül. Ennek
a kĺjeliilésnek és a végrehajtásnak megfelelően keľülhet soľ ̂  meghatározott
ktizterĺiletek díj mentes igénybev éte|ér e.

Javaslat a luharos Ügyvédi lroda megbízlÍsi szerződésének 2013. szeptember havi
t elj es íté s ig azo I ds dr a

|138 12013. (x. 1 4.) sz. Város g azdáI.ko dálsi és P énzü gyĺ B ĺzo tts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Iľodával kötött megbízási szeruődés teljesítés
igazo|ását2013. szeptember 1-jétől 2013. szeptembeľ 3O-ig terjedő időszakra.



2. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3' oktőber 29.

A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: A Juharos Ügyvédi Iľoda
r észér e a telj esítés i gazo lás a|áír ása m egtłi ľtént.

Javaslat Pomdzi Ddniel megbízlÍsi szerződésének 2013. augusztas és szeptembeľ havi
telj es ítés ig azo I lÍs dr a

1139 l 2013. (x. 1 4.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Pomźľ;i Dániellel kötött megbízási szęrződés teljesítés
igazo|ását20|3. augusztus l-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő idosza]<ľa.

2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źirásźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . október 29.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatálsa alapjánz Pomázi Dániel részére a
telj esítési g azo|ás a|áírása m egtö rtént.

Javaslat tulajdonosi döntés meghozataldra egy, az 1956-os golyónyomokat megőrző
emléktlÍbla elh ely ezés ével kapcs o latb an

|t40l20|3. (x.14.) sz. Városgazd'á'|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. tulajdonosi hozzájnu|ását adja a|lhoz, hogy a Budapest VIII. kerület Nap u. 18. sz.
aIatti tttrsashźu falźn az előteľjesztés 3. sz. mellékletét képezo, az 1956-os
golyónyom okat megőrzó tábIa elhelyezésre kerülj <in.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. október 14.

2. ahatározat 1. pontja szerinti táb1rtú a legalacsonyabb clsszegű árajźlnlatot tevő AFV
Kft-től (1102 Budapest, Halom u.I4.II.lI.l7.) rendeli meg.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő 2013 . október 1 4.

3. felkéľi a polgármestert a 2. pont szerinti megľendelő a|áírására.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október 14.

A Városfejlesztési és FőépítésziUgyosztáiy tájékoztatása alapján: A tábla 2013. októbeľ
20-án elhelyezésľe, október 23-án iinnepélyes keľetek ktizött felavatásra keľtilt.

R. T. A. magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIil. Vajdahunyad u. 24.
s zdm alatti iires tjnkormúnyzati tulaj don ú h elyis ég von gt kozlÍs db an

zÁnr tjĺBs

11 42 l20 13. (x.2 1.) sz. Váľos g azdáI.ko dási és Pénzügyi Bizotts ág batár ozzta
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 35677 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.' Vajdahunyad' u 24. szźlm a|att taLá|hatő, 40 m" alapteľĹiletű, üľes,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratű, pinceszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahoz határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikc;tésével R. T. A.
magánszem é|y részére, rakározás céI1áĺa, a mindenkori üzemeltetési költség + Áfa
bérleti díj (a hattxozathozata| íďopontjában 10.847,- Ft/hó ) + kij.njzemi- és külön
szo|gáltatási díj ak ö s szegen.

2.) a bérleti szerzőđés megktitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő

nem lakás céIjáĺa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számuBudapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (4) bekezdése alapjźn2havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIIa\a a leendő bérlő.

3.) eltekint akozjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállalő nyí|atkozat elkészítésétől
a Rendelet 17. $ (5) b) pontja a|apjźn,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataridłő : 2013 . októbeľ 2 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. novembeľ 11.én a szerződést megkiitiitték'
további iigyintézést nem igényel.

A Budapest, VIil. keriilet Leonardo u. 39. szdm alatti ingatlan.ra vonatkozlí
elővdsdrldsi jogróI való lemondĺÍs ZART ULES

|1 43 l 20 t3. (x.2 1.) sz. Váľos g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet
Jőzsefvátosi onkormányzat, a 36278 hrsz-ú' természetben a 1082 Budapest, Leonardo da Vinci
u. 39. szttm a|att ta|źtlhatő 367 m' alapterĹiletű ingatlan tekintetében, továbbá a 68'694.300
forintos véteIfu ismeretében, Budapest Főváros onkoľmányzata eIađő, továbbá CORDIA City
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Garden Ingatlanfejlesztő Kft. vevő közcitt.2013. október 3-án kotcitt adásvételi szerzőđéshez
kapcsolódó elővásárlás i j o gáv aI nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 21 .

A Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: Az iigyfelet
tájékoztattátk az elővásárlási jogról valĺó lemondásrĺí'l 20Í3. október 24-én.

Közteriilet-haszndlati kérelmek elbíľlźIds a

|'14412013. (x.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazattal)

A Yátosgazđálkodási és Pénaigyí Bizottság úgy dönt, hogy kĺizerulet-haszná|ati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźtbbi ügyben:

KözterĹi1et-haszĺá|ő^kére|męző: Faiľ Value Kft.
(1037 Budapest, Bokor u. 9-1 1.)

Közteľület-hasznáIat idęie: 2013. október 14. -20|4. október 13.

Kö zterül et -hasznźiat c é|j a:

Kö zterület-haszná.Iat nagy sága:
meplllítőtáb|a

Közterület-hasznźiathelye: Futó u. 15-19.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2013. október 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél
befizette a közteriilet.használati díjat' az engedély kiadásra keľült.

tl45l2013. (x.21.) sz. Városgazd'álkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtrózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kÓzterĹilet-hasznáIati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjÍizetéssel - az aIźlbbi ügyben:

Közterület-haszntiő.kére|mezo: Foľmenza Kft.
(|142 Budapest, Nagy Lajos király útja 138.)

Közterület-haszná|at ideje: 20|3. október |8. -2014. október 17.

Közterület-hasznźiatcé|ja: megállító tábla
KĺjzterÍilet-haszná|atnagysága: Im.
KĺjzteľĹilet-hasznáIathelye: Nap u. 23.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2013 . október 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztá|y táfiékoztatása alapján: Az ügyféI
beťuette a kiizterület-használati díjato az engedély kiadásra került.
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Í1'46 l20 13. (X.2 t.) sz. váľo s g azdá|ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottséry úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájáralást ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-használó.kérelmező: C.T.
(1085 Budapest, .......)

Köztertilet-hasznáIat ideje: 2013. október 16. -2014. október 15.

KözteľĹilet-hasznáIat céIja: vIlágítőttlbla
Közterület-hasznétlatnagysága: 1m"
KözterĹilet-hasznáIat helye: Pá|l.7.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. október 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťwette a ktizteľület-használati díjat' az engedé|y kiadásra került.

1'147ĺ2013. (X.21.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkođási és Pénzngyí Bizottság ilgy dönt, hogy köZterÍilet-haszná|ati
hozzájáĺulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbí ügyben:

Közterület-hasznźiő.kérelmező: Izsó Bt.
(1027 Budapest, Szász Kaľoly u. 4.)

Kcizterület-haszná|at ideje: 2014. januáĺ 08. - 2015. janufu 07.
Közterület-hasznáIatcéIja: mobilarusító autó (cukrászda)
Kcĺzteľület-hasznáIatnagysága: 13m"
KözterĹilet-hasznźůat helye: Szigony u.43.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2013. október 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfét
beťwette a ktizterület-használati díjat, az engedély kiadásľa került.

11 48 l20 13. (x.2 1.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy közterület-hasznźiati
hozzájáruIást ad - díjmentességgel - az alábbi ĺigyben azza|, hogy az onkormĺányzat áItaI
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerül:

Köztenilet-hasznźiő.kérelmező: Társasház Práter u. 20lA.
(1084 Budapes| Őr u. 8.)

Közteriĺlet-haszná|at ideie: 2013. októbeľ 2I. -2013. november 29.
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Közterület-hasznźiatĺagysága: 18m2
Koztertilet-hasznáIat célja: építési munkatenilet (tetőtéri lakások felújítási munkái)
KöZterĹilet-hasznźiat helyę: Práter u. 19.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáily táĄékoztatása alapján: A ktizteľĺilet-
használati engedély kĺadásľa kerůilt.

1Í 49 l20 |3. (x. 2 1.) sz. Yáľos g azdá|ko dálsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság űey dönt, hogy köZtęriilęt-hasznáIati
hozzájárulást ad _ díjmentességgel - az a\ábbi ügyben azzal, hogy az onkoľmanyzat źita|
megrendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre keľül:

Kcizteľü1et-hasznźiő.kérelmező: K. J.
(1063 Budapest, .. ......)

KozteľĹilet-haszná|at ideje: 2013. októbeľ 16. _2013. november 15.
Ktjzteľület-haszĺáIat cé|ja: építési munkatertilet (állvany)
Közteľiilet-haszná|at helye: Regu!ľ Antalu. 9.
Kĺjzteľület-haszná|atnagysága: 60 m"

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. október 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľĺilet-
haszná|ati en gedély kiadásľa keľüIt.

1'15012013. (x.21.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavzzatta|)

A Viírosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzźĄźxu|tlst ad _ díjmentességgel - az alábbí ügyben:

Közterü1et-haszná|ő,kérelmezo: JóIét és Szabadság Demokľata Sziivetség
(1026 Budapest, Szi|ágyiBrzsébet fasor u. 73.)

Közterület-haszná|at ideje: 2013. október 23.
Közterület-hasznáIat cé|ja: októbeľ 23-i megemlékezés
Közteriilet-hasznźiathelye: Pollacľ Mihály tér
Ktjzterület-haszná|atnagysága: 3f0m"

Felelős: polgáľmester
Hatańđő: 2013. október 2 1.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közterĺilet.
haszná|ati en gedély kiadás ľa keľült.
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|151 l 2013. (X.2 1.) sz. Vá ro s g azdá|ko dáts i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel - az a|źlbbi ügyben:

Közteriilet -hasznáIő, kére|mező : Szociális Szakmai Sziivetség
(1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Közterület-hasznáIatideje: 2013. november 12.

KöZteľĹilet-hasznáIat céIja: SzocExpo
Köztenilet-hasznáIathelye: Mátyás tér
K<jzteriilet-hasznźiatnagysága: 100m,

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2013. október 2 1.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kłizteľület-
használati engedély kiadásra került.

20 napos kaľdcsonyi'szilveszteri ajdndék és fenyőfa drusítlts

1,1,52l20t3. (x.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l3 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint' hogy

1 . az alábbi közterületeken hozzźĄźlru| a 20 napo S fenyőfa árusításhoz :

+ Szigony u. - Pľátęľ u. saľok (SPAR mellett) 35728139hrsz.
+ Leonardo da Vinci u. - Nap u. saľok (I.trap u. 39.) 3570315 hĺsz.
+ KáIváriatéľ (Posta előtt) 35865lI hrsz.
+ Vajda Péteľ u. - Bláthy ottó u. saľok (zsákutcarész) 38598 hĺsz.
# Tĺjmő u. - Füvészkert u. saľok (átszőtéméI) 3613915ltsz.
# Práter u. - Illés u. sarok 35728133 hĺsz.
# Rezső tér - Bláthy ottó u. sarok 3868913htrsz,
+ Horváth Mihály tér (Kisstáció u' torkolatźnźi aszfa|tta| burkolt terĹilet) 3523815

l'ľ:sz.
# Tisztes u.7. (Strazsa utcĺĺnál iires telekľészen) 38839126llĺsz.
+ Szigony u. 36180 hĺsz. előtt (Klinikak metróállomás)
+ Markus Emília u. (Rókus kh. oldataná|) 36433 hrsz.
+ Szabó Ervin tér 36745lI hrsz.
+ Lőrinc paptér 367I0hrsz.
# Teleki tér (a villamosmegállónáILévő zöld teľületen) 35l23l4Itĺsz.
# Gyulai Pál u. 36435\ltsz.

2. az alábbi kĺjzterülęteken hozzájźrul a 20 napos karácsonyi-sziIveszteľi ajtnďék
ĺĺrusításhoz:

w Mátyás tér (Kesztyĺígyár e|ott) 35149 hrsz.
@ Népszínhaz u. - Nagyfuvaros u. sarok 35055 hĺsz.
&ľ Népszínház u. - Bacsó Béla u. sarok 34842brsz.
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@ Tĺjmő u.40-46. (közéľtnél) 3613915hrsz.
w Szigony u. 36180 hĺsz. előtt (Klinikák metróállomás)
&ť Kźivźriatér (posta felőli otdal) 35865/1 hĺsz.
@ř Szigony u. - Práter u. sarok (SPAR kozértnéL) 35728139 |lĺsz.
eff Festetics u. 1. 34580 hĺsz.
@ Kiss József u.2.34638/2hrsz.
@i Népszínhá z u. 7 -9 . 3477 5l2 Ilĺsz.
@ Berzsenyi Dániel u. I.34607 hľsz.
@il Gyulai Pál u. I.36435 hĺsz. (decembet2I-24.)
@ Népszínhaz u. - Kiss József u. saľok 34680l2llrsz.
@ľ Szigony u. - Baross u. sarok 357281461:ľs2.
@ř Szigony u. - Baľoss u. sarok 35728l4llĺsz.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 20|3. október 2 1 .

3. felkéri a polgáľmestert és a jegyzőt, hogy a hattrozat I. és 2. pontjában felsoľolt
helyszínek kozzététe|éről gondo skodj on.

Felelős : polgiírmest e1 jegyző
Hatáľiđő: 2013. november 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kőzzététe|
megtiiľtént.

B izto s ítlÍs i s zer ződés e k mó do s ítás a

|ts3 l 20 |3. (X.21.) sz. Váro s g azd'á|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kezdeményezi az onkormanyzat és a GENERALI biztosító kĺjztjtt jelenleg érvényben lévő
biztosítási szerzíĺďések felmondási hatlíľiđőre vonatkozó pontjának módosítását oly módon,
hogy a felęk a szerzóďéseket a jelenlegi 30 napos helyett a biztosítás évfoľdulójĺíra 10 napos
felmondási hataľidővel felmondhatj ĺĺk.

Felelős: poIgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. október 21.

2. a hatáĺozat I. pontja alapjźn a po|gármesteren keresztiil felkéri a biztositási alkuszt a
szfüséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tá'jékoztatása alapján: A
COVERITAS felé a felkéľő levél 2013. oktĺóber 28-án megküldésľe keľült. A cég
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képviselője e-mailben je|ezte, hogy a biztosítő hozzájára|t a felmondási idő
módosításáboz.

Fekete lbolya egyénivóllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u. l18.
s zdm al atti iłr e s ö n k o r mdny zati t u l aj d o n íl h e Iy i s é g v o n at k o zlÍs d b an

115 4 l 2013. (X.2 1.) sz. Váľo s gazdálkod ás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) hozzójórul a Budapest VIII., 35488l0lV22he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
a Budapest VIIi., Baľoss u 118. szám alatÍ taLá|hatő, 25 m2 alapterületű, iires,
cinkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratíl, fcjldszinti nem lakás célú helyiség
béľbeadásahoz határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kik<'tésével Fekete lbolya
egyéni vállalkozó tészére, élelmiszeriiz|et és vegyes kereskedés szeszesital árusítással
cé|1áĺa,30.217,. Ft/hó + Áfa bérleti łkozuzemi- és külön szo|gźitatási díjak összegen.

2.) a béľleti szetzođés megkötésének feltétęle, hogy az onkormányzat tulajdonában áI|ő

nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiró| szőIő 35l20I3. (VI. 20.)
szétmu Budapest Józsefuarosi onkormányzatircndeIet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése aIapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺitelezettségvá|Ialási nyilatkozat alźúrását vállalja a leendő
bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 2013. októbeľ 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. novembeľ 4-én a szerződést megkiitiitték'
további ügyintézést nem igényel.

A Nívó Fantdzia Fodľlźsz Szövetkezet, Sórköziné Podmaniczky Mdria és a Keľim-
Change Szolgtźltató Kft. bérlőtúrsak bérleti díj csökkentési és az óvadékftzetéstől való

eltekintési kérelme a Budapest VIil. keriilet, Rúkóczi íJt 53. szdm alątti helyiség
vonatkozúsdban

Í1'55 ĺ 2013. (x.2 1.) sz. Város g azdá|ko dás ĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźtĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) hozzóidrul a Budapest VIII. keľĹilet, Rfüóczi út 53. száĺn alatĺi,3464010lNI és az N2
hĺsz-ú, 8f m2 alapteľĹiletű, utcai bejfuatű, ftildszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiséget béľlő Nívó FantaziaFođrźsz Szĺjvetkezet, Sárkcjziné Podmaniczky lll4fuia
és a Kerim-Change Szolgáltató Kft. bérlőtríľsak részére a bérleti szerzodés
módosításához,és abérleti díjanak 20Í3. november T.napjtĺőIz}Is. október31. napjáig
|1I.334,- Ft + Afa tisszegen' 2015. november 1. napjától 2016. október 31. napjáig
I|9.057,- Ft összegen történő megźl|Iapításához. Amennyibenabér|otársak a fenti bérleti



díjak megfizetésével 1 havi késedelembe esnek, a bérleti díj ĺisszege 158.742,- Ft/hó +

Afa + infláció łközizemi díj összegre módosul.

2.) a béľleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló
nem lakás céIjara szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szttmiĺ Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 24.s Q) bekezdése, valamint a 14.

$ (7) és (4) bekezđése alapjan 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
továbbá a 24. $ (2) bekezdése c) pontja a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áírásátváIlaljákabérlőtáľsak.

3.) a bérleti szerzódés módosítás megkötésének feltétele, hogy a bérlőtársak ahatátozat
kézhezvételét követő 10 napon belül a fennálló hátralékźĺ kiegyenlítsék, ezt igazoljak, és
vá||a|ják a jelenleg hatályos bérleti szeruődési feltételeket.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: 201,3. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A szerződés előkészítése megtöľtént' ám a béľlő
nem íľta a|á,így határidőben ttirtént szerződéskiités. További intézkedést nem igényel.

SASSIN Kft. lúj bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kéľelme a Budapest WII
keriilet, Szeľdahelyi u. 18. szdm alatti iires önkormĺÍnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozdsdban

1|56120Í3. (x.21.) sz. Városgazi|áilkodátsi és Pénztigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájźtruI a Budapest VIII., 35I36l0lNf he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Szerdahelyi u. 18. száma|att.talźůhatő,15 m" alapterĹiletú, ĺlnkoľmányzati
tulajdonú, utcai, ftjlđszinti nem lakás célú üzlethelyiség újbóli bérbeadásához
hatźrozatlan időre' 30 napos felmondási hatźlriđo kik<jtésével a SASSIN Kft. ľészére
szeszmentes büfe, cé|jata 9.000o. Ft/hó, + ĺfa bérleti t közijzemĹ és külcjn szolgáltatási
díjak összegen.

a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat fulajdonában á11ó

nem lakás céLjara szolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20l3. o/I. 20.)
számuBudapest Józsefuaľosi onkormányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aLtirástltvá|Ialja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatariđő: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az üryfelet 20|3. október 25-én éľtesítették'
szerződést nem kłittitt. További ügyintézést nem igényel.

1.)

2.)
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MELANDRIJON Bt. bérlő tevékenységi köľ bővítésre vonatkoaí kérelme a Budapest
WII. keriilet, Ültői ťtt 54-56. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célli

h e ly is é g v o n at ko ztÍs úb an

1157120|3. (x.21.) sz. Városgazdál.kodásĺ és Pénziigyi Bizottsá'ghatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzdidrul a Budapest VIII. keľĹilet, 3633910lN5 hrsz-on nyilvántartott, természetben a
Budapest VI[., Üľĺĺ ĺt 54.56. szźlm a|atttalá|hatő,utcai, ftjldszinti, 9l m2 alapterĺiletíí,
nem lakás célú üzlethelyiséget bérlő Melandrijon Bt. bérleti szerződésének
módosításáh oz a tevékenységi k<jr bővítése tekintetében' szeszesital ĺírusítás sa|,, 393 .7 50,-
Ft/hó + Áfa bérleti -|kijzuzemi- és különszo\gźitatásídíjak összegen.

2. a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az oĺlkormtnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szttmu Budapest Józsęfuárosi onkormanyzati renđeIet 24. $ (2) d) bekezdése a|apján az
óvadék feltoltését, valamint a 24. $ (2) c) bekezdése a|apjźn kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyllatkozatalálírásátvá||aljaabér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺĺgyfél értesítése megtiiľtént 2013. októbeľ 25-
én. További ügyintézést nem igényel.

Jav as I at g ép ko c s i- b e óII lj b éľ b e ad ds dr a (2 db)

1158/2013. (x.21.) sz. Yárosgazdá|kod'átsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(ĺ.3 igen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi it. B. L. tészérehatátozatlarl idejű béľleti szerződés megkotését a Budapest
VIil., Bacsó Béla u. 17. szźlm a|atti,34853 ltsz-,ű telken kialakított gépkocsi-beáIIőra,30
napos felmondási iđővel 6.368,- Ftlhó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59120|1. (XI.07.) szárrń onkoľmanyzatircndęIet 13. $ (2)bekezdése alapjan a bérleti
szerzódés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megťlzetése.

3. Az 59l2O11. (XI.07.) számu onkormányzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja alapján eltekint
az egyo|đalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti
díj mértékére tekintettel.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határiđo : 2013. október 28.
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3. Az
az
díj

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatróI szóló értesítést megktildték
ĺigyfélnek 20Í3. oktĺibeľ 25. napján. További ügyintézést nem ĺgényel.

1159 ĺf0Í3. (X.2 1.) sz. Váľos g azd'á|ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélvezi L.I. részérehatározatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Magdolna u. 33. szźĺrl a|attí,35469 hľsz-ú lakőhaz udvaľĺĺn kialakított gépkocsi-bęá||őra,
30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfu be.leti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkoľmanyzatirenđelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a béľleti
szerződés hatźúyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszegű
óvađék megÍizetése.

59l20I1. (xI.07.) számu onkormrányzatirendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján eltekint
egyoldalú kc}telezettség vá|Ia|ő nyĹIatkozat közjegyzői okiľatba fog|a|ásźńől, a bérleti
méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 20|3. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól szólĺó éľtesítést megküldték az
ügyfélnek 20t3. október 25. napjáln. 20|3. novembeľ 8. napján a bérleti szeľződés
aláírásľa keriilt. Áziigy további intézkedést nem igényel.

(ĺszi Napsugdr Alapítvúny bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Koszorú u.

22. szdm alatti iłľes önkoľmúnyzati tulajdonú helyiség vonatkozdsdban, valamint a
helyisěg funkcióvlÍltĺÍsĺÍnak ingatlan-nyilvĺÍntaľtdson töľténő ótvezetése

1'16012013. (x.21.) sz. Városgazdáikodńsi és Pénzügyi Bizottsáłghatározata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Koszorú u.22. szám a|atti,35289l0l1J1he|yrujzi szárlíl', utcai bejáratú
ftldszinti lakást a lakásállományból tĺirli, és a továbbiakban nem |akás céLjara szo|gá|ő
helyiségké nt tartja nyilván.

2. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az onkoľmanyzat képviseletében, az onkormányzat
illetékmentességének igénybevételével járjon e| az építéstigyi hatóságnál a hatósági
bizonyítvźtny kiállítása éľdekében, majd kérje a F<jldhivataltőI a funkcióváltás átvezetését.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatfuidó: 2013. október 28.
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AKisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Budapest 1. SzámrÍ Kőrzeti Fiildhivatal
megkeľesése az átvezetés éľdekében megtiiľtént. További iigyintézést nem igényel.

1t6 1 l 20 13. (X.2 1.) sz. Váľos g azdá.Jko d'ási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.1. igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem j źtruIhozzá a Budapest VIII.'
35289l0lV|helyrajzi számoĺr nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Koszorú u.22.
szám a|att ta|áIhatő, 36 m. alaptertiletű, üres, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejáratu,
földszinti nem lakás célú helyi sé g b éfu eadásához az ő szi Nap su gáľ Alapítvány r észér e.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határido: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3. oktĺiber 24-én éľtesítést küldtek az íigyféI
részéľe. További ĺigyintézést nem igényel.

HődI Istvlźn Csabdné egyéni vdllalkozó béľbesuÍmítdsi kérelme a Budapest VIII.
kerüIet, Kun u. 11. szdm alatti helyiség vonatkoztźsóban

|'L62l20I3. (x.21.) sz. Városgazdáikod,ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tzrtőzkodás szavazattal)

A Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozaÍidrul a Hődl Istvan
Csabané egyéni vźi|a|koző á'Ita| bére|t, Budapest VIII., 34746l0lV3 he|yrajzi számol
nyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Kun u. 11. szám aLatt ta|áIhatő, 46m.
alapterülettĺ, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, ftildszinti nem lakás célú üzlethelyiség
felújításához, tovźtbbá hozzájaru| a Hődl Istvĺĺn Csabané egyéni vźi|a\kozőval tĺlľténő
béľbesziímítási megállapodás megkötéséhez, és a bérbeadőra tartoző felújítási munklĺk
költségének bérleti díjba történő bérbeszźlĺĺitáshoz bruttó 1.165.405'- Ft (917.642,- Ft +

247.763,- Ft Afa) összegben, amennyiben a bérlő a felújítási munkákat elvégzí és a benyújtott
szám|źkalapjánazÖnkormtnyzatíHźzkeze|óIroda|eigazoljaateljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. október 25-én éľtesítést küldtek az ligyfé|
részére, bérbeszámítási megállapodást előkészítették. További ügyintézést nem igényel.

Simon orsolya Mdrta egyénivúllalkoaí bérlő és a Forza Fred Kft. bérleti jog
dtruhúzósra vonatkozlÍ közös kéľelme a Budapest WII. Magdolna u. 20. szdm alatti

ti n k o r m á ny zat i t u I aj d o n ĺÍ h e ly is é g v o n at k o zd s d b an

t 163 l20 13. (x.2 1.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:
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1. hozzájórul Simon Orsolya Márta egyéni vállalkozó bérl'ó á|ta| bérelt, Budapest vlil.'
35309 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Magdolna u. 20.
sztm alatt ta|áIhato, 24m2 alapterületiĺ, önkormányzati tu|ajdonú, utcai, füldszinti
helyiség bérleti jogának átnlházásához aEorza Fľed Kft. részéte,határozott időre, 2018.
decembeľ 31-ig, szeszmentes vendéglátás. büfé cé|jtra,18.148,- Ft/hó, + AÍa bérleti +
kozilzemi-éskĺilĺ jnszolgáItatésidíjakosszegen.

2. A béľleti szetzódés megkötése előtt a Borza Fľed Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű, azaz 138.290,- Ft szerződéskötési díjat köteles megťlzetni.

3. bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó

nem lakás cé|járaszolgźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 351201'3. (VI. 20.)
szźlmuBudapest Józsefuárosi onkormányzatircndelet 19. $ (3) d) pontja a|apjźnabérlo a
bérleti szerződés megkötését megeIozoen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
összeget óvadékként megťrzetni,tovźĺbbá köteles a 19. $ (3) c) pontja alapjánközjegyző
előtt egyold a|ű kotelezettségvállaló nyilatkozat megtételére.

4. a bérbeadóíhozzájáĺulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő Forza
Fľed Kft. a jelen hatźnozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskötési đíjat megfizeti, a bérleti szerzodést a|źftja és ań. egyoldalú
kötelezettségvá||a\ő nyi\atkozattal kiegészíti. Az onkoľmĺányzat ezek megtĺiľténtéig
Simon orsolya Mttrta egyéni vźĺ||a|koző béľlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő
béľleti szęrzóđésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hataľidő: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. november l.l-én a szerződés megktittitték.
További ügyintézést nem igényel.

R&G INGKOM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. Népszínhúz u 46. szdm
al att i iir e s ö n ko r m dny zat i t ul aj d o n ťl h e Iy is é g v o n at ko zlts db an

|'16412013. (x.2t.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághĺtározata
(0 igen' 13 nemo 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot
nem fogađja el:

I.) hozzájárul a Budapest ĺ/III., 34744/0/A/12 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest WII., Népszínhdz u 46. szám alatt található, ]00 m.
alapterületĺĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti nem lakas céltź

helyiség bérbeadásóhoz határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kik\tésével az R&G
INKCOM Kft. részére, vendéglátás szeszárusítással (kávé és teaház) céljára, 56.175,-
Ft/hó + Afa bérletí + kozüzemi- és kalan szolgáltatósi díjak osszegen.

2.) a bérleti szerződés megkÓtésének feltéteĺe, hog az onkormányzat tulajdonóban álló
nem lakás céljára szolgáló heĺyiségek béľbeadásónakfeltételeiről szóló 35/20] 3. (VI' 20.)
számlj Budapest Józsefvórosi onkormónyzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi
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béľleti díjnak megfelelő óvądék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kazjeglző előtt egłoldalú kotelezettségvállalósi nyilatkozat aláírósát vóllaĺja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél éľtesítése megttiľtént, ám a ľendeletben
előírt szerződésktitési határidőn belül a szerződést nem kiittitte meg.

A Budapest WII' Vas utca 3. szdm alatti, 36505/0/A/4 helyrajzi szúmú, hatdrozott
időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakós céljúra szolglÍló helyiség elidegenítése

1165 ĺ2013. (X.2 1.) sz. Yáros gazdáIkodási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy

1.) nem jźtru| hozzá a Budapest VIII., Vas u. 3. száln alatti, 36505l0lV4 lttsz-u, 23 m2

alapterĹiletti, utcai bejźratl, a Happy Kľokodile Kft. tital bérelt helyiség
elidegenítéséhez.

2.) a Budapest VIII., Vas u. 3. szám alatÍi,365O5lOlN4htĺsz-u,23 m2 alapterületű, utcai
bejźratu, a Happy Kĺokodile Kft. á|tal bérelt, a bérleti szerződésben rogzített
keľeskedelmi tevékenységtől eltérően venđég|túás céljara hasznźůt és az
onkormányzat engedélye nélkül, a szomszédos magántulajdonú helyiséggel
egybenyitott helyiség esetében a béľleti dijat a vendéglátó tevékenység miatt, a
hatźlĺozathozata|t követő hónap 1. napjától 66.100,- Ft/hó + Afa összegre emeli.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az 1.) pont szeľinti bérlővel közölje az onkormźnyzat
hasznáIati díj ktivetelését a nem szeÍződésszęnĺ hasznźiat rogzítésének időpondától
kezdőđően' amely haszná|ati díj <lsszege megegyezik a2.) pont szeľinti bérleti díjjal.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t, szólítsa fel a bérlőt a helyiség végleges |evá|asztásĺínak saját
kciltségen tĺjrténő kivitelezésére, ahelyiség eľedeti á|Iapotánakhelyreállítására.

5.) amennyiben a bér|ó ajelen hataľozatbarl foglalt helyreállítási kĺjtelezettségének nem
tesz eleget, illetve nem ťlzetí meg a megemelt bérleti és használati díjat, tĘy a béľleti
jogviszonyt megszünteti a bérlővel. Uj bérleti jogviszony létesítésére abban az esetben
sem kerĹilhet sor, ha a bérleti jogviszony felmondását követően a Happy Kľokođile
Kft. visszaa||ítja a helyiség eredeti źl|Iapotźlt, és maľadéktalanul megfizeti a megemelt
béľleti és használati díjat.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺíridő: 2013. október 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló éľtesítést 2013. októbeľ 25.
napján megkůildték az ügyfélnek. További ügyintézést nem igényel.
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A Budapest VIil., Bródy Súndor utca 46. szóm alatti, 36482/0/A/4 helyrajzi szdmú,
iir e s iizlet h e ly is é g e lide g e níté s e

1166 l 2013. (x.2 1. ) sz. Váľo s g azdź.Jko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄarul a Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szźlrn a|atti 36482l0lV4 heIyrajzi
szźtmu, ures, 62 m, alapteľületű üzlethelyiség versenyeztetési eljarás meIlőzésével, A. K.
r észére t<jľténő elidegeníté séhez, 6. 0 8 0. 0 0 0,- Ft vételaľon.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, kiildjön A. K. részére eladási ajźnIatota32l20|3. (VII. 15.) számtl
önkormányzati ľenđelet szerinti ajźn|ati kötöttséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben A. K. nem él az eIadási ajźn|atban foglalt hatĺáridőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatá|yos rendelkezések szerint nyílt ĺíľverésen kell
elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatźlriđő: 2013. október 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hatńrozatľĺíl szĺiló éľtesítést 2013. októbeľ 25.
napján megküldték az iigyfélnek. TovábbÍ Íigyintézést nem igényel.

Javaslat Teszúrsz Kóroly megbízĺÍsi szerződésének 2013. sx,eptember havi teljesítés
igazollÍsdra

1167 l 2013. (x.2 1.) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Teszźrsz Károllyal kötdtt megbízási szeruodés teljesítés
igazo|ásátzDl3. szeptember l-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áításéra.

Felelős: polgármester
Hatźľiđo : 2013 . november 5.

A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Teszársz Károly részére a
telj es ítésig azolás a,|áír ása megtti rtént.

A Budapest WII. Asztalos Sdndor u. ...... szdm alatti lakds elidegenítésével
kapcsolatos větelár és eladdsi ajdnlat jlívdhagyúsa zÁnr tjĺns

1|69120|3. (x.28.) sz. Városgazdá|kod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata

307



(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĄáru| aZ ingatlan-
nyilvántartásban a ..... .... helyrajzi szárlon nyilvántartott, természetben a Budapest
V[I.' Asztalos Sándor u. .......... ... szám alattĺ,51 m2 alapteľĺiletű lakásra hatźrozatlarl
idejtĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérló részére történő eladási aján|at kiktildéséhez, a
33l20I3.(wI. 15.) számű önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készilt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
foľgalmi érték 50 %o-twa|megegyezó összegtĺ, 3.750.000,- Ft-os vételaľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatźriďő:Z0 1 3. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási njánJlatot megküldték a béľlőnek 2013.
november 8.-án. További ůĺgyintézést nem igényel.

D. G. E. magónszemély béľbevételi kérelme a Budapest WII. Tavaszmező u. 8. szóm
alatti iires ti nko rmdnyzati tulaj don ú g ardzs vonatkozlÍs db an

zÁnr ÜĺBs

117 0 l20I3. (X.28.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy:

1.) hoadjdrul a Budapest VIII., 35171l0lcl3he|yrajzi számon nyilvríntaľtott, természetben a
Budapest VIII., Tavaszmező u. 8. szźtm a|aIt talź]hatő, 15 m2 alapterülehĺ, tires,
<inkormányzatitl:Jajdonú, udvaľi be1áĺatí, ftjldszinti nem lakás céllu garázsbérbęadásźůloz
hatáĺozat|arl időľe, 30 napos felmondási idő kikĺ'tésévelD. G. E. magánszemé|y tészére,
gépkocsi tarolás céIjźra, I3.25O,- Ft/hó + afa + kozuzemi- és kiilön szo|gá|tatási díjak
összegen.

2.) a béľleti szerzőďés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő

nem lakás céIjáĺaszo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
számű Budapest Józsefuárosi onkormányzatirendelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺĺn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetésétváI|a|ja a lęendő bérlő.

3.) eltekint akozjegyző előtt tett egyoldalú kĺjtelezettségvállalő nyilatkozat elkészítésétől
a Rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határtđő 2013 . novembeľ 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtłirtént, ám a rendeletben
e|őírt szerződéskiitési határidőn belül a szerződést nem kötötte meg.

T. B. T. magánszeméIy bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. Tavaszmező u. 8. szdm
al atti iir e s ö n k o r m ó ny zat i 

| (:I !:Ts a r ĺÍa v o n at ko zlÍ s d b an
TART ULES
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||7 1 12013. (x.2 8.) sz. váro s g azdá.Iko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) ltoulźjlźľul a Budapest VIII., 35Í7|'l0/Cl2he|yraj,zi számon nyilválltartott, teľrrrészetben a
Budapest VIII., Tavaszmező u. 8. szám alatt ta|á|hatő, 15 m" alapteľĹilettĺ, Ĺires,

önkoľmányzati tulajdonú, udvari bejáran,l, ftjldszinti nem lakás céIu garázsbérbeađásźthoz
hatáľozatlaĺ időre, 30 napos felmondási idő kikotésével T. B. T. magánszemély részéte,
gépkocsi tárolás céLjára, 13.250,- Ft/hó + Áfa bé.l"ti , t kozizemi- és ktilön szolgáltatási
díjak összegen.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjáraszo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeirőlszóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuarosi onkormtĺnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvźilalja a leendő béľlő.

3.) eltekint akozjegyző előtt tett egyoldalú ktjtelezettségvállaló nyilatkozat elkészítésétől
a Rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apján.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő f0I3. november 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyféI értesítése megtłirtént,, álm a ľendeletben
előíľt szeľződéskiitési hatáľidőn belůil a szerződést nem ktittitte meg.

L. L: magĺÍnszeméIy fedett teremgarúzsban lévő 22. szdmíl gépkocsi-bedlló
bérbeaddsdľa irúnyullĺ kérelme a Budapest VIII., !ľú!er u. 30-32. szdm alatti

ingatlanon ZART aLES

117 2 l 2013. (x.2 8.) sz. Váľos g azdź.Jko d'ásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi L. L. magźnszeméIy részére a Budapest VIII., Práter u. 30.32. szánl a|attí,
35696l0lV57 |tĺsz-,Ú épületben kialakított teremgaŔtzsban a 22. szźlmű gépkocsi-beźi|őra
határozat|an idejű béľleti szerzodés megkötését 30 napos felmondási idővel 6.406,. Ft/hó
+ Áfa béľletĺ dij mellett.

2. a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtmu Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a\apjźn a
leendő bérlő a bérleti szeľzodés megkötését megeLózően a bérbęadónak 3 havi bruttó
béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként Íizessen meg.

3. eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettség vá||a|ő nyí|atkozat megtételétől a
Rendelet 17. $ (5) c) pontja aIapján.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiďő: 2013 . november 4.



A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfét értesítése megtörtént, ám a rendeletben
e|őírt szerződésktitési hatáľidőn beliil a szerződést nem ktittitte meg.

Javaslat a Budapest VIil.' Diószegi SĺÍmuel utca ....... szúm alatti épĺiletben lévő
lakds minőségi lakdscseľéjével kapcsolatban ZART ALES

1|7 3 l 2013. (x.28.) sz. Váro s g azd'á|ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 ŕ'artózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájaflJ| a Budapest VIII.,
Diószegi Sámuel utca . .... szźln aIatti,1' szoba, komfort nélküli komfortfokozatv,
34,00 m, alapteriiletű, önkormźnyzati lakásra B. L. M., B. J. és B. I. bérlőkkel fennálló béľleti
jogviszony kĺjzĺjs megegyezéssel t<irténő megsztintetésével egyidejúleg a Budapest VIII.,
Lovassy LászIő utca . .... szźtm alatti,2 szobás, komfort nélküli komfoľtfokozail,43,02
m" alapteľülettĺ lakás megtekintett állapotban történő bérbeadásához B. L. M., B. J. és B. I.

tészére határozatlan időre szólóan, azzal a feltétellel, hogy a bérlők a leađásra keľülő
bérleméný senki által nem lakottan adjak le, valamint a cserelakás lakhatóvá tételével
kapcsolatos műszaki helyreállítás a kijelölt bérlők fe|ađata, amelyet megállapodásban
kötelesek vállalni. B. L. M., B. J. és B. I. kötelesek a visszaadott és a bérbe adandó lakás
foľgalmi éľték különbozetének SloÁ-źtnak a lloÁ-źt, azaz 56.500-Ft-ot - az 565.000 Ft 90%-os
csökkentett ĺ)sszege - a bérleti szerzođés megkötésének napjáig megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. novembeľ 30.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľződés megszűnéséről szĺíló
megál|apodás elkészült, melyet 20ĺ3. novembeľ 12. nzpján iegyzői a|áírás éľdekében
továbbítottak a Polgármesteľi Hivatalba. 2013. novembeľ 25-én a megállapodás minden
fél részérő| a|áírásra keriilt. A béľlő 

^ 
foľgalmĺ érték küliinbiizet (56.500.Ft.)

megfizetését banki bizonylatta| igazo|ta. A bérleti szerződés a Budapest VIII.' Lovassy
Lász|ő utca 4ĺB I. emelet 8. sz. lakásľa aláíľása keľült és a bĺrtokba adás megtörtént.

Kö zter iil et- h as zn dI ati kéľ e I me k e lbír dlds a

1174ĺf013. (x.28.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi BizoÍtság úgy dönt, hogy kdzterÍilet-hasznáIati
hozzájáru|ást ad -teljes díjfizetéssel - aza|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő.kéľe1mező: HaluxvĺllKft.
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

Kdzterület-haszná|at ideje: 2013. novembęr 16. -2014. november 15.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: ľeklámtábla
Közterület-hasznźiathelye: Delej u.51.
Közteľĺilet-haszná|atnagysága: I m"

Felelős: polgármester
Hatőĺtdő: 2013. október 28'
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kiizteľiilet-használati díjat' az engedély kiadásľa keľůilt.

117512013. (X.28.) sz. Városgazdá|kod'álsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pérzugyi Bizottséĺg úgy dönt, hogy köZterület-haszĺźiati
hozzájáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KözterĹĺlet-használó.kére|mező: HaluxvillKft.
(1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 13.)

KöZteľĹilet-hasznźiatideje: 2013. november 16. -2014. novembeľ 15.

Kĺjzterület-hasznźiatcélja: megállító tábla
KöZteľĹilęt-hasznźůat helye: Vaj{a Péter u. 13.
Közterület-haszná|atnagysága: Im"

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: 20|3. októbeľ 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztáiy táfiékoztatása alapján: Az ügyféI
beflz;ette a ktizterüIet.használati díjat' az engedély kĺadásra keľült.

117 6 l 20 |3. (x.28.) sz. Váľo s g azdá.Jko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazatta|)

A Ytttosgazđálkodási és Péĺ:rügyi Bizottság úgy dont, hogy közteľiilet-haszná|atí
hozzájarulást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterü1et-haszná|ő,kérelmező: Onish Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
(2241 Sülysáp, F ő u. 20/ A.)

Közteľület-hasznáLat ideje: 201'3. november 1l. - 2014. február 28.
Közterület-hasznáLat célja: vendéglátó terasz
Közteľĺilet-hasznáIat helye: Múzeum u. 2.

Közterület-haszná|atnagysága: 2Írł

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáiy táfiékoztatása alapján: Áz ügyfél
beťIzette a kiizteľület-használati díjat' az engedély kĺadásľa kerůilt.

|'17712013. (x.28.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénzĺigyi BÍzottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-haszná|ati
hozzájárúást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi Ĺigyben, amennyiben a BKK által lepecsételt
foľgalomtechnikai teľv bemut atásta kerül :
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KözterĹilet-hasznáIő. kérelmezo: STETTIN-HUNGARIA Kft.
(9400 Sopron, Or u. 8.)

Köztertilet-haszná|at ideje: 2013. november I. -2013' november 30.
Kĺjzeni1et-haszná|atnagysága: 80m2
Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterĹilet
KöZterĹilet-hasznáIathelve: Rökk Szilaľd u. 16.

Fe1e1r3s: polgarrlresĹeľ
Határidő: 2013. október 28.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A ktizterület.
használati engedély kiadásľa keriilt.

1'Í78ĺ20Í3. (x.28.) sz. Váľosgazd'á|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznźiatihozzájárulást
ad _ díjmentességge| - az alábbi ügyben azza|, hogy az Önkormanyzat áIta| megrendelt
molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľül:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Maľket ÉpĺiletszeľvizKÍt.
(1037 Budapest, Bojtáľ u.4I-47.)

KöZterület-haszná|at ideje: 2013. november 5. -2013. novembeľ 18.

KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 62 fił
Kozterület-haszná|atcé|ja: építésimunkateľület(homlokzatjavítás)
Kĺjzterület-hasznźiat helve: Benvovszkv Móľic u. - Könwes Kálmán u. 48-52. sarok

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 28.

A Vagyongazdátkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kłizterĺilet-
hasznáIati engedély kiadásľa került.

117 9 12013. (x.2 8.) sz. Város g azdá|ko dálsi és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtĺĺzkodás szavazattal)

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati hozzźljaľulást
ad _ díjmentességge| - az alábbi ügyben azza|, hogy az onkormĺányzat á|tal megrendelt
molinó a felújítás idejéľe kihelyezésre kerül:

K<izteriilet-hasznáIő, kéręlmező: Magyaľoľszági Evangélikus Egybá.z
(1 085 Budapest, VlAi tt Z+)

Közterület-haszná|at iđeje: 2013. október 15. -2013. november 15.

Közterület-hasznáIat cé\a: homlokzat felújítás
Közteľti1et-haszná|atnagysága: 45 m"
Közterület-haszná|athelye: Szentkirályi u. 51. (Üllői ilt24.)
Közterülęt-haszná|at đíja: 420,- Ftlm.lnap
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 28.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kłizteľiilet.
használati engedély kiadásra keľiilt.

1 1 80/2 0 13. (X.2 8. ) sz. Vá ro s g azdá.Jko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ńg határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tlgy dönt, hogy kĺjzterület-hasznźůati
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznáIő,kérelmező: Ete|t a,Életort Közhasznú Alapítvány
(1039 Budapest, Lehel u. 15.)

KöZterĹilet-haszná|at ideje: 2013. októbeľ 28. - 20|4.januaĺ 15.

KöZteriilet-haszná|at célja: ingyenes ételosztás
Kĺjzteľtilet-haszná|at helye: Teleki tér (Fiumei út és Doboziu.kozé eső terület - FiDo

téľ)
Közterület-hasznźiatnagysága: 50m2

Felelős: polgáľmester
Határidő 2013 . október 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztáIy tájékoztatása alapján: A ktizteľĺilet-
használati engedély kiadásľa került.

1181 ĺ20 Í3. (X.2 8.) sz. Váro s gazdáIkodási és Pénzü gyĺ B izotts ág batár ozata
(14 igeno 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<int, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájáruIást ad _ díjmentességgel - aza|ábbi ügyben:

KtjzterĹilet-haszná|ő. kére|mezo: Főváľosi Kiizterület.Benntartő Zrt.
(1081 Budapest, Alftildi u. 7.)

Kĺizteľület-hasznáIat ideje: 2013. november I. -2014. maľcius 31.
KözteľĹilet-hasznáLat cé|ja: hintő anyag-tĺíroló edény
Közterület-hasznźiat helye: Golgota tér
K<jzterü1et-hasznáIatnagysága: lÍIŕ

Felelős: polgármester
Hatźtriđő : 2013 . október 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizterület-
használati engedé|y kĺadásra került.

Tulajdonosi hozzlźjdrulds a Budapest VIII. ker. Teleki LĺÍszIó tér BKV ZRt. villamos
taľtóoszlop kivlÍItlts egyesített engedéIyezési és kiviteli terv Ir. módosítlÍslÍhoz
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tl82l2013. (x.28.) sz. Városgazd,á|kod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a TEN-T Zrt.kére|mére (tewező:
Nagy András), a Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téri Piac és a BKV felsővezeték taÍtó (63
sz.) oszlop és a piac épület kcjzötti kihorgonyzás létesítéséhez tu|ajdonosi hozzźĄáruIását
megadja a kĺjvetkező feltételekkel:

IJ gyiratszám: 16-7 57 /3 l20I3.
Kéľelmező: Fővarosi TEN-T Zrt.'tervező Nagy Andľás
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki téri piac területe Ilrsz;35123/11, burkolatbontással nem,

j źn daszakasz feletti átvezetés sel érintett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzźĄáruLás a, Budapest VIII. ker. Teleki Lászlő tér BKV ZRt.
villamos taľtóoszlop kiváltás egyesített engedélyezési és kiviteli teľv II.
módosításához.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintet közműtulajdonosoktól (BKV) és a piac

kivitelezőjétő|, azok eseti előírásai alapjan helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. október 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosĺ
hozzájárulás okirat kiadmány ozásra került.

Tulajdonosi hoadjdrulús a Teleki téri ideiglenes piacon ijzletek bérleti jogdnak
dtruhúzlÍslźhoz

|l83 l20 13. (x.28.) sz. Váľos g azdáůko dási és Pénzůĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AVáľosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźlaru| a Józsefuĺírosi Varosüzemeltetési Szolgálat telephelyeként mfüödő,
ideiglenes Teleki téľi piacon a2. számu konténer bérbeadásĺíhoz a CSÜLor tggg gt.
(C é g e gy zék száma.. 0 l -0 6 -7 27 4 6 4) r ész& e.

Felelős: polgáľmester
Hataĺiďő: 2013. október 28.

2. felkéri a po|gármestert a hatźrozat 1. pontja szeľinti bérlővel kötendő Béľleti
Szerződés aláírására

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 31 .
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y táĄékoztatása alapján: A 2. sz.
konténerre vonatkoző bérleti szerződés megkłitésľe került, mindkét fél részérő| az
aláírások megtiirténtek.

Bondi Hlźz Kft. běrbevételi kéľelme a Budapest WII. keriilet, Magdolna u. 36. szúm
alatti iires ön ko rmdnyx,ati t ulaj don ú h elyis ég vonatkozlÍs úb an

|18 4 l 2013. (X.28.) sz. Váro s gazdálko d ás i és P énzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy nem iórul hozzá a Budapest VIII.,
35354 he|yrajzí számon nyilvantaľtott, természetben a Budapest vlil.' Magdolna u. 36.
szám a|att taIźihatő, 47 m, alapteľiilettĺ, tires, önkormlínyzati tulajdonú, udvari bejźnatű
ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Bandi HazKft. részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
HatźÍidő : 2013 . november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. októbeľ 31.én értesítést küldtek az iigyfé|
részére. További ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Teleki tér 5. szdm alatti iires önkormúnyzati
t ulaj don ú helyk ég béľbeaddsdra

1185/2013. (x.28.) sz. Váľosgazd'á|kod'álsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Budapest VIII.,
35135ĺ0ĺN| he|yrajzi számon nyilvrántartott, természetben a Budapest VI[.' Teleki tér 5.
szám alatt talźt|hatő, 79 m" a|apteriilettĺ, üľes, önkormźnyzatí tulajdonú, utcai, ftldszinti
bejfuatű nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz az R&G INKCOM Kft. részéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 2013. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. oktĺibeľ 31.én értesítést küldtek az iigyfé|
részére. További ügyintézést nem igényel.

A Budapest WII., Népszínhóz utca 34. fi)ldszint 2. szúm alatti, hatdľozott időre sruiló
bérleti joggal teľhelt nem lakds céljóra szolgltló helyiség elidegenítése

1 186 l 2013. (x.28.) sz. Váľos g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénziigyiBizottságúgy dönt, hogy
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1.) azíngat|nl-nyilvántartásban a34772l0/N7 he|ytajzi számon ĺyil'váĺtartoĘ természetben
a Budapest VIII., Népszínház lltca 34. ťo|đsziĺt 2. szźml alatti, 35 m" alapterĹiletű,
hatátozott idejű bérleti joggal teľhelt nem lakás célú helyiségre fenntllló elidegenítést
kizań feltétel alólfelmentést ad,

2.) hozzájćlru| az ingatlan-nyilvántartásban a 34772l0/N7 he|ytajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Népszínhaz utca 34. ftjldszint 2. szźm alaÍti, 35 m"
alapterületű egyéb helyiséget határozott idotatamĺa béľlo PACO Bt. részéľe toľténő
eladási ajánlat megküldéséhez, avételźlr _ az e|késziilt forgalmi értékbecslés, valamint a
32l20I3. (vII. 15.) számt önkormányzatí rcndelet alapján az értéknovelő beľuházássa|
csĺikkerrtett forgalmi érték 100 oÁ-ának megfelelő, azaz_ 4.973.500'- Ft ĺisszegen töľténő
megjelölése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. októbeľ 29. napján az adásvételi szeľződés
a|áírásra keľült. Az ligy további intézkedést nem igényel.

Jav as lat g ép kocs i-b e úIló b érb e adús dra

118712013. (x.28.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzügyi Bizottsźłghatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. engedélyezi Magyar Nosztalgia- és Hobbijármű Regisńer Kft. részére határozat|an idejíi
bérleti szerzőďés megkötéSét a Budapest VIII., József u. 14. szán a|atti, 34902 hĺsz-ú
lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beáIlőta' 30 napos felmondási idővel 6.368,-
Ftlhó + Afa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkormanyzatirenďeIet 13. $ (2)bekezďése alapjan a bérleti
szerzódés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) szźlmu onkormrínyzatirendelet 15. $ (4) a.) pontja alapján eltekint
az egyo|dalú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti
díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 2013. novęmbeľ 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megttirtént, ám a rendeletben
előíľt szeľződéskiĺtési határidőn beltil a szerződést nem kłitiitte meg.

Javaslat a Budapest WII., Futó u. 5-9. szdm alatti telekingatlan éľtékesítésére kiírt
p lźIy ózat eredmény éne k megdllapítlÍs dra

1188/20ĺ.3. (x.28.) sz. Váľosgazdáł|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)
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A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy
szźlm alatti, 3 5 57 6 / I hľsz-ú, 7 8I2 m" telekingatlan
de eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó ígazgatőja
Hataridő: 2013. novembeľ 4.

dönt' hogy a Budapest VIII., Futó u. 5-9.
értékesítésére kiít páIyázatot érvényesnek,

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pá.Jyźz;at eľedményteleniil zártuft.Intézkedést
nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Gyulai P. u. 12. szdm alatti iires, tinkormányzati
tulajdonú nem lakds céll,i helyiség nyilvúnos egyfordulós pdlydzaton történő

bérbeadúsóra

1'|89 /20 13. (x.28.) sz. Város g azdáůko dási és Pénzü ryi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đtint, hogy:

1.) nem jáľu| hozzá' a Budapest VIII., 36455l0lN| he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Gyulai P. u. 12. szán a|atti,33 m" alapterĹiletű, utcai
bejfuatu, füldszinti, nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásĺához Kebede Yetnayet
Mammo egyéni vállalkozó részére.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[., Gyulai P. u. If. szźm aIatt ta|á|hatő'
36455l0lV1 hĺsz-ú utcai bejáratu, ftjldszinti 33 m2 alapterületű, önkoľmányzati
tulajdonú, tires, nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadásáľa vonatkoző nyilviĺnos
egyfordulós pźiyźzat kiírásĺáľa 38.587'. Ft/hó + Afa minimális béľleti díj iisszegen.

3.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyázat a Versenyeńętési szabźiyzatról szóló
428l2ol2. (XII. 06.) szźnnű, a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének hatźrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

4 .) a pá|yazati felhívást a Versenye ńetési SzabáIyzat 1 1 . pontj ában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormányhivata|aVlll. keľületi Hivatala okmanyirodźLjtn' valamint a
Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormányzat Polgiíľmesteri Hivatala
hirđetőtábláján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapbaÍI) az onkormlányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgármesteľi Hivatal szźmlźra
költségmentes hirđetési feltileteken történő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre álló internętes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|3. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. oktriber 31-én értesítették az iigyfe|et, a
páůyázat kiírás alatt áll.
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R&G INKCOM Kft. és a Kovdcs R-BAa KÍt, bérbevételi kérelme a Budapest VIil.
Népszínhdz u. 49. saÍm alatti iires tinkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlźsdban

1190 l 20Í3. (x. 2 8. ) sz. Váľo s gazd áI kodás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem .iárul hozzd a Budapest VIII., 3510ĺ.l0lN6 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Népszínház u 49. szźtm a|att ta|tihatő, 59 m"
alapteľületĺĺ, üres, önkoľmányzati íilajdonú, utcai bejźlratű, ftjldszinti nem lakás célú
helyiség béľbeadásah oz az R&G INKC oM KÍt. t ész& e.

2.) nem ĺóľul hozzá a Budapest VIII., 35101.l0lN6 he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest ÝľI., Népszínház u 49. szźlm a|att ta|á|hatő, 59 m2

alapteľületű, üres, önkormányzati tliajđonú, utcai bejáratű, fijldszinti nem lakás célú
helyi ség bérbeadásah oz a Kov ács R-BAU Kft. részére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. október 31-én értesítést kůildtek az iigyÍé|
részéľe. További ügyintézést nem igényel.

Javaslat a józsefvúrosi iinkormúnyzati óvoddk ľészére a Corvin Plaza dltal
in gy e n es e n fel aj dnl o tt aj d n dé kc s o m ag o k e lfu g a d ús dľ a

119 | l 2013. (x.2 8.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzůi gyĺ Bizotts ág batár ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1. elfogadja a Corvin PLaza felajtĺůását, mely szerint a Budapest Józsefuarosi
onkormĺányzatfenriartásábarllévő óvodak részére az óvodásokszámánakťrgyelembe
vételével édességet, gyümölcsöt, papír-irőszert taľtalmaző ajándékcsomagot kívánnak
ingyenesen biztosítani.

Felelős: polgiíľmester
Hatáĺído: 2013. október 28.

2. fe|hatalmazza a polgármesteľt az ajandékcsomagok átvételével kapcsolatos
dokumentum ok a|áír ás źn a és az aj ándékc somagok áw étel'& e.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2013. novembeľ 3 0.
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A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A Coľvin P|azz által felajánlott
ajándékcsomagok átvétele és átadása az ĺívodások ľészére megtiiľtént. Néhány idősklub
is részesůĺlt a felajánlott gyĺĺmölcsből.

Javaslat ,,Magdolna negyed progľam III. tit- és közvillÍgítlÍs építés, tdrgyú
közbeszerzési eljdrús eredményének megdllapítlÍsúra BírdIó Bizottslźg döntése

alapjdn zÁnr tiĺ.ns

|192 l20t3. (x.2 8.) sz. Vá ros gazd álko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 ĺgen' 3 nem,3 tartózkodás szavazattal)

A Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testületének Yárosgazđálkodási és Péruugyĺ
Bizottsága a,,Magdolna negłed program III. ĺit- és kr;ntlágítás építés'' tárgyt közbeszerzési
eljaľásban aBírá|obizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy

1. A STRABAG Altalános Epitó Kft., a COLAS Úľ Zrt, a SMETELSKY
Magyarország Kft. és a PT Magdolna Konzorcium hatźríđőre, megfelelően
benyújtották hiánypótlásukat, ezért az ajánlatok érvényesek és alkalmasak a szetződés
teljesítésére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 28.

2. az EVERLING Városépítő Építőipaľi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánIata
éľvénytelen a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja a|apjźn (a Kbt. 67.s Q) bekezdés b)
pont1źna tekintettel, mivel az ajźnlattevő hiánypótlása az ajánIatában benyújtott
kĺiltségvetés költségvetési egységárainak módosítását eredményezte, ezáita|
ajáĺIattevómegséľtetteazajźn|atiköttittséget).
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. október 28.

3. a lefolytatott kĺizbeszerzésí e|jtrás eredményes.
Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. október 28.

4. a SWIETELSKY MagyarországKft.. (II17 Budapest, Iriny J. u. 4-20. B. ép. V. em.)
ajźn|attevo az e|járás nyeľtese, mivel az az ĺisszességében legelőnyösebb érvényes
ajrínlatot tette.
Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 20|3. októbeľ 28.

5. a STRABAG Általanos Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Info Paľk D.
Épület) aján|attevo a nyertes aján|atot kĺjvető legkedvezőbb ajánlatot tevő, mivel a
nyeľtes Ąánlatot kĺivető legkedvezőbb érvényes aj ánlatot tette.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: f0I3. október 28.

A Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A ktizbeszeľzési
eljárás eľedményét a Bwottság megállapította. Az alapján a szerződés a nyertes
ajánlattevővel, a SWIETELSKY Magyarország Kft-vel a|áírásra került 2013. novembeľ
15-én.
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2. számű mellék|et

Javaslat Kozók Ignóc Tibor megbízdsi szerződésének 2013. múrcius havi
telj es íté s ig azo I ds úr a

79l2013.(.V.06.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásra Kozáklgĺác Tibonalkötött megbízási szerződés teljesítés igazoláséú
2013. maľcius 4-to|20l3. maľcius 31-ig terjedő iďosza|<ra.

2. felkéń a polgármesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źńrásfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 1 8.

A Szeľvezésĺ és Képvĺselői Iľoda tájékoztatása alapjánz Kozálk lgnác Tibor részére a
telj esítésigazo|ás a|áírása megtörtént.

Javaslat az idegenfoľga|mi adó differenciált kiegészítésének elszámolásával
kapcsolatos döntés meghoza ta|ára

80/2013.(V.06.) sz. HB határozat (9 igen' 1 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáitatási Bizottság rĺgy diint' hog5r

1. a 2012. maľcius 25-én megszervezett' Zenés Józsefuaľosi iľĺ4tiltidézo kulturális
rendezvény keľüljön elszámolásra bruttó 2.770.000 Ft,- összegbeĺ a 20|2. évi
idegeďorgalmi adó diffeľenciált kiegészítésének felhasznáIźlsa teľhére.

2. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szerint készített szakmaí és pénztigyi
beszámoló a|źirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2013. május 6.

2. pont esetében: 2013. május 9.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság
80/2013.(v.06.) sz. határozatálban foglaltak esetében az e|számolás megtiirtént.



A Humánszoleáltatási Ugvosztály tájékoztatása alapján: a szakmai és pénzügyi
beszámoló 20L3. május 13-án a|áírásra kerĺilt. A Nemzetgazdasági Minisztéľium 2013.
06.2|-én elfogadta a beszámolót.

Javaslat adósságcsłikkentési támogatás és rendkívüli gyeľmekvédelmi
tátmogatálso k el bír á|ásár a

81/2013.(V.06.) sz. HB hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

A HumanszoIgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Cs. J.
részére (ügyiľatszám: 04-517911013.) adósságkezelési szolgá|tatásta való jogosultságot és

ezzel egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben.

Felęlős: polgármesteľ
Hattnido : 2013 . május 6.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámoeatási lroda táĄékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megttirtént, ahatńrozatokpostázásľa kerĺiltek.

82l2013.(V.06.) sz. HB határozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgá|tatási Bízottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgármesteľnek, hogy H. M.
részérę (igyfuatszám: 04-422612013.) 40.000.-Ft rendkívĹili gyeľmekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. május 6.

A Humánszolgáltatási tjgvosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatĺósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásľa keľültek.

83/2013.(V.06.) sz. HB határozat (12 igen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgtitatási Bizottság úgy đ<int, hogy javasolja a polgiíľmesternek, hogy o. A.
részére (ügyiratszám: 04-I53Il20|3.) 40.000.-Ft rendkíwli gyermekvédelmi támogatást
állapítson meg méltĺányosságból.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 201.3. május 6.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásra keľültek.



Javaslat Szentes Beatrix megbízási szerződésének 2013. április havi
telj esítés igazo|ásár a

89/2013.(V.21.) sz. HB határozat (9 igen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbiztlsi szerződés teljesítés igazo|ástĺt
2013. április 1-jétől 2013. április 30-ig terjedő időszaka.

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

Felelős: polgáľmesteľ
Hatríľidő: 2013. május 31.

A Szeruezési és Képviselői lroda tájékoztztása alapján: Szentes BeatrÍx részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása m e gtti ľtént.

Javaslat a Magyaľ Individuálpszichológiai Egyesület kedvezményes
helyiségbérletével kapcsolatos diin tés m eghoz ata|ára

90/2013.(V.21.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatźlsi Bizottság úgy dönt' hogy javasolja aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Práteľ u.

56. Y.l57.; ađőszám: 18186646-1-42; képviseli: Szélesné Dr. Ferencz Edit) kedvezményes
bérleti szerződés megkötését a Fiumei tú3. szźtm alatti (hĺsz.34597l0lN2) ó8 m, alapterĹiletĺí,
nem lakás célú, udvaľi fĺildszinti helyiség tekintetében a beköltorflető forgalmi éÍték 80%-
źnak6%o-ą azaz34.400,- Ftlhó+Afa összegével egyező béľleti díjon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 21.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a jegyzőkłinyvi kivonat a
Kisfalu Kft..nek kĺküldésre került.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Yáľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság
707ĺ20Í3. (W. 17.) számrĺ határozata alapján a béľletĺ szerződés 2013. 06.28-án
megkötésre keriilt. További ügyintézést nem igényel.



Javaslat a Józsefvá rosi Gve rmekekéľt kitĺi ntetések odaítélesere
zĺF{ľ ÜlÉs

91/20l.3.(V.21.) sz. HB határozat (9 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A I'Iunráns zo|gá'|tatás Bizottság úgy dönt, ho gy

2013. évben aJőzsefvćlrosi Gyermekekért kittintetést azalábbi személyeknek adományozza:

1. Schőn Ivánné, óvodavezető-helyettes Szivfuvźny Napközi otthonos óvoda
2. Kovács Kĺíľolyné, óvodapedagógus Katica Bcjlcsőđe és Napközi otthonos óvoda
3. Szabő Beatľix óvodapedagógus Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda
4. Szalkai Sándorné tanító Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvrĺ Általanos

Iskola
5. Mendölyné Kiss Cecíli a, tanszakv ezető tanáĺ Józsefu aľosi Zeneiskola

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 3 1.

A PénzügYĺ Ügyosztálv tájékoztatása atapján: a Humánszolgáltatás Bizottság 91t2013.
(v.21.) számű határozatában felsorolt személyek részére a kitüntetéssel járő
pénzjutalom 2013. május 29.-én számfejtésre keľült.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a megľendezésľe keľülő
ünnepségre szĺóló meghívók kĺküldéseo 

^ 
kitüntetettek értesítése megtiiľtént. A

Pedagĺígus Nap alkalmából taľtott ünnepség megrendezésre került, melynek keretében a
kitüntetések átadása megtörtént.

Javas lat a 201,3. évi tá bo ľ oztatási támogatáts felosztás á ra

92l20ĺ.3.(V.21.) sz. HB hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humaĺrszo|gźitatási Bizottság úgy dönt' hogy az önkormányzat mfüödtetésében Iévő
kcĺznevelési intézményekbe jáľó, valamint a gyermekjől'éti intézményben ellátott szociálisan
rászoruló gyermekek télboroztatásának tźtmogatásźxa szĺikséges tisszeg a hatźnozat
mellékletében foglaltak szerint keľüljön felosztásra 4.698.870,-Ft összegben' a 2013. éví
táb or o ztatási keret terhére.

Felelős: polgármester
Hatariđő 2013. május 2 1.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
döntés hatĺósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásra kerültek.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Humánszo|gá|tatás Bizottság92t2013.
(V.21.) számú határozatában foglaltak esetében a táboroztatásitámogatás keľete 4.700,0
e Ft összegben a 2013. évi ktiltségvetésben 11304 címen biztosított.



Javaslat a dóssá gcsiikkentési tá m ogatás és rend kívůili gyeľm ekvédelmi
tám ogatálso k el bíľ á'Jásár a zĺF(r Ül,És

93/2013.(V.21.) sz. HB hatáľozat (9 ieen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy Aľanyos
Miklósné részére (Ĺigyiratszám: 04.6391'12013.) adósságkezelési szo|gźitattsra való
jogosultságot és ezzę| egyidejűleg adósságcsökkentési tĺĺmogatást állapítson meg 300.000'-Ft
összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. május 2I.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály CsaládtámoeatásÍ lroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatóságĺ határozatba foglalása megtiirtént, ahatározatok postázásra keľültek.

94l2013.(V.2t.) sz. HB határozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgéltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Csipkés
Judith részére (ügyiratszám:04-690512013.) adósstękeze|ésí szo|gźĺItatźtsľa való jogosultságot
és ezzel egyidejiĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft <isszegben.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013. május 2I.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásra keľiiltek.

95/2013.(V.21.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A HumánszoIgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesternek, hogy Horváth
Sándor részére (tigyiratszám: 04-639612013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való
jogosultságot és ęzzeI egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg254.507,-Ft
összegben.

Fęlelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. május 2I.

A HumánszolgáItatási Ügyosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatĺósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa keľiiltek.

96/2013.(V.21.) sz. HB hatáľozat (9 ieen" 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźitatźsi Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesteľnek, hogy Bottka
Líviarészére (ügyiratszám:04-564112013.) 40.000.-Ft rendkívÍili gyermekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.



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

A Humánszolgáltatási ÜgYosztáIy Családtámoeatási Iroda tá,jékoztatása alapján: 
^dtintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

97l20l3.íV.21.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt' hogy javasolja a polgármesternek, hogy Károlyi
Mirella részérę (ügyiratszám: 04-153612013.) 40.000.-Ft rendkíviili gyeľmekvédelmi
támogatást állapítson meg méltányosságból.

Fęlelős: polgármesteľ
Hatándő: 2013. május 21.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatĺisági határozztba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

98/2013.(.V.21.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodáł mellett)

A Humánszolgtlltatźsi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Horváth
Maĺia iĺgyében adósságcsökkentési tźlmogatást megszĹintető és visszafizetésre kötelező I. fokú
hatźlrozatot (ügyiratszám:04-335012013.) váltońassa meg oly módon, hogy a visszafizetendő
összeget engedje el.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013, május 2 1.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatĺisági határozatba foglalása megttirtént,ahatńrozatokpostázásra keľiiltek.

Javaslat Kozák Ignác Tiboľ megbízási szerződésének 2013. ápľilis havi
telj esítés igazo|ásár a

107/2013.(V[.03.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

AHumánszo|gáItatásiBizoÍtságúgyd<int,hogy

1. javasolja elfogadásra Kozőklgnźrcca| kötött megbízási szerzőďés teljesítés ígazo|ástú.20l3.
április I-tőI2013. április 30-ig terjedő idoszalaa.

2. fe|kéti a polgáľmestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester
Hattxiđo: f0I3 .június 1 4.



A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Kozálk lgnác részére
telj esítésig azolrás a|áír ása m egtö ľtént.

Javaslat adóssá gcsłikkentési támo gatások, ľendkívÍili gyeľmekvédelmi
támo gatáso k elb íľ álásár a ZART ULES

l08/2013.(VI.03.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźĺItatási Bizottság úgy dĺint, hogy javaso|ja a polgĺĺrmesternek, hogy B. J.
részére (ügyiratszám: 04-690312013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és
ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatíst állapítson meg 300.000,-Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3.június 03.

A Humánszoleáltatásĺ ÜgYosztáIy Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a
diintés hatóságÍ határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

109/20l.3.(YI.03.) sz. HB hatáľozat (1l. ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumĺínszoIgźt\tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy M. J.
részére (iigyiratszám: 04-755312013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezze| egyiđejiĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2013 .június 03.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: n

dtintés hatĺóságĺ határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa kerĺiltek.

110/2013.(VI.03.) sz. HB hatáľozat (11 ieen' 0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy B. Z.
részére (ügyiľatszám: 04-725912013.) 40.000.-Ft rendkívtili gyermekvédelmi tĺímogatást
állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgáľmester
Hatariđó 2013 . junius 03.

A Humánszoleáltatási tjgyosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján: a
dłintés hatósági határozatba foglalása megtöľtént, ahatározatok postázásľa keľiiltek.



111/2013.(VI.03.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humĺínszolgtitatási Bizottság úgy dönt' hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. I.
tészére (ügyiratszám: 04-4I27l20I3.) 40.000..Ft rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 2013 . j unius 03.

A HumánszoleáltatásÍ Ügyosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
döntés hatĺósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásra kerültek.

112l2013.(VI.03.) sz. HB hatáľozat (11 igen' 0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgźitatási Bizottság úgy dtint, hogy javasolja a polgĺírmestemek, hogy K. T.
Györgyné tészére (ügyiratszám: 04-425I/2013.) 40.000.-Ft ręndkíviili gyermekvédelmi
támogatást állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.június 03.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
döntés hatĺisági batározatba foglalása megttiľtént, ahztározztokpostázásra keľültek.

113/20l.3.(VI.03.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgźitatási Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy P. Cs.
tészére (igyíratszźm: 04-672312013.) 35.000.-Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő : 2013.junius 03.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztálv Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatĺiságĺ határozatba foglalása megtłiľtént,, ahatározatok postázásra kerültek.

Javaslat,,J őzsefválľos Egészségügyééľt'' kitüntetések odaítéléséľe
zĺnr ÜlÉs

114l2013.(VI.03.) sz. HB határozat (l.2 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt' hogy

a 2013. évben a Józsefuaros Egészségügyééľt kitÍintetést az alábbi személyeknek
adomźnyozza:

Dr. Bártfay Réka Pszichiáter szakorvos,
P ásztiné P ográcz Adél Teľületi védőnő,

(



Vőfény Attilláné Pszichiátľi ai szakgond ozőno,
Dľ. Ambrus Csabáné dr. Kenveľes Judit felnőtt haziorvos.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 10.

A Pénzĺievi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság lt4t2013.
(vI.03.) számú határozatźlban felsorolt személyek részére a kitüntetéssel járől
pénzjutalom számfejtése 2013. június 28-án megtłiľtént.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a megrendezésľe kerülő
ůinnepségľe szóló meghívók kiküldése' a kitüntetettek éľtesítése megttirtént. A
Semmelweis Nap alka|mából taľtott ůinnepség megľendezésľe került, melynek keretében
a kitüntetések átadása megttiľtént.

Javaslat dľ. Jóvér Béláné megbĺzási szerződésének 2013. máľcius, április és
májuś havi teljesítés igazolásáľa

118/2013.(VI.17.) sz. HB határozat (l.0 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgźitatźsi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra dr. Jóvér Bélanéval kötött megbízási szerzóđés teljesítés igazo|ását
2013. máľcius l-jétől 2013. május 3l-ig terjedő idoszaka.

2. fe|kéri a polgáľmestert a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áirására.

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: 2013 .június 28.

A SzeľvezésÍ és Képvĺselőĺ lroda tájékoztatása alapján: dr. Jóvéľ Béláné részére a
telj es ítési g azo|ás a|áír ása megtiiľtént.

Java slat adóssá gcsökkentési tá m o gatások, ľen d kívü li gyeľmekv.Bd ęlmi
támo gatáso k és m él tá nyos ké ľel e m el b írá lás árá- Z ART ULE S

119/20l3.(VI.l7.) sz. HB hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgármestemek, hogy B. I.
részéte (iigyiratszám: 04-7919 l20I3.) adósságkezelési szolgá|tatáła való jogosultságot és
ezze| egyídejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 255.369,.Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđó: 2013. június 1 7.
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A Humánszoleáltatási Ugyosztály Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján:
dłintés hatósági határozatba foglalása megtłiľtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

120/2013.(VI.17.) sz. HB hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. Á.
részére (ügyiľatszám: 04-755ll20l3.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejtileg adósságcsökkentési támogatást állapítson megI20.236,-ľ.t összegben.

Felelős: polgáľmester
Határiďő: 2013. június 1 7.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámoeatásĺ Iroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásra kerüItek.

121l2013.íVI.17.) sz. HB hatáľozat (10 ieen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáLtatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy B. J.
részére (tigyiratszrím: 04-7918120|3.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és
ezzeI egyiđejrĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg272.151,-Ft tisszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: fUl3.június 1 7.

A Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásra keľültek.

122l2013.(VI.17.) sz. HB hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt' hogy javaso|ja a polgáľmesteľnek, hogy R. E.
részétę (ĺJ;gyiratszźtm: 04-773412013.) adósságkezelési szolgźltatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési tźmogatást állapítson meg 300.000,-Ft ĺlsszegben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3.június 1 7.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásra kerüItek.

123l2013.íVI.17.) sz. HB határozat (l.0 ieen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gtitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Sz.
részére (iigyiľatszám: 04-778212013.) adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot
ezzel egyidejűleg adósságcstikkentési ttĺnogatást állapítson meg 185.492,-Ft összegben.
Felelős: polgáľmester
Hatátiđó: 2013.június 1 7.

F.
és
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A Humánszolgáltatási ÜgvosztáIy Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján:
dłintés hatĺósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásra kerültek.

124l2013.(VI.17.) sz. HB határozat (10 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatźsi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Z. E.
részére (ügyiľatszám: 04-773312013.) adósságkezelési szo|gźlLtatásra valő jogosultságot és

ezzel egyíďejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,.Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.június 1 7.

A Humánszoleáltatási tjgvosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: a
diintés hatóságÍ határozatba foglalása megtiĺrtént, a hatáľozĺtokpostázásľa kerültek.

125/2013.(VI.17.) sz. HB hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy H. P.
részére (ügyiratszám: 04-384612013.) 40.000.-Ft rendkívĹili gyermekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3.junius 17.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatásĺ Iroda tájékoztatása alapján: a
dłintés hatóságĺ határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatok postázásra kerültek.

126l2013.(VI.17.) sz. HB hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dcint, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Zs. M.
tészéte (ügyiratszám: 04-226612013.) 40.000.-Ft rendkíviili gyermekvédęlmi tamogatást
állapítson meg méltányosságból.

Fęlelős: polgáľmester
Hataľidő: z}I3.június 1 7.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatásĺ Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásľa keľůiltek.

Java s l a t a,, J őzs efvá ro s ktiz i gĺzgatásźté r t'' kitü n teté sbe n 4ę_qzes^ii lő
mrínkatáľsak szeňré|řéľe ZART ULES

127l2013.(VI.17.) sz. HB határozat (l0 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)
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A Humánszo|gá|tatási Bizottság rĺgy dönt' hogy

2013. évben a ,,Jőzsefvános Kozigazgatásáért,, kitüntetést az alźtbbí személyeknek
adományozza:

1. Mogyoró Anita ZslysanrnHumánszoIgáItatási,ŕigyosztáIy Humánkapcsolati Iľoda
2. Szwszabóné Tóth Tímea Humĺínszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda
3. Sereginé Madar Edit Hatósági Ügyosztály Építésiigyi Iroda
4. Dallos Judit Budapest Főváros Koľmányhivatala

A Jegyzői Kabinet tńjékoztatása alapján: a kitiintetésekkel járő pénzjutalmak
számfejtésľe kerültek Az oklevelek valamint a pénzjutalmak átadására a 2013. június
28.án a Ktizszolgá|ati Tisztviselők Napja alkalmából ľendezett ünnepségen keľültek
átadásra.

Javaslat Borozna ki Áľpád megbízás i szerződésén ek 20t3. j a n u ár és febľuá r
havi telj esítés igazolásáľa

132l2013.(VII.l.5.) sz. HB határozat (9 ĺgen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogađásra Boroznaki arpaaaal kötött megbízási szerzodés teljesítés ígazo|ását
2013.január l-jétől 2013. február 28-ig terjedo időszak,ĺa.

2. felkéri a polgármesteľt a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírásfua.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatfuidő 2013.július 28.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Boroznaki Árpád részére a
telj esítésig azo|ás aláírása megtiirtént.

Javas|at Bo roznaki Arpád megb ízás i szerz(jdésének 201'3. má ľcius, áp rilis'
május, és június havi teljesítés igazolásáľa

133/2013.(VII.15.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgźĹtatásí Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Boľoznaki Á'paaaal kötött megbízási szeľzodés teljesítés igazo|ásźń
20|3. máľcius 1-jétől Zll3.június 30-ig terjedo iđőszakĺa.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźnozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolźs a|áírźsára.

T2



Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013.július 28.

A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Boľoznaki Árpád részére a
telj esítésigazolás aláír ása megtö rtént.

Javaslat Máté Andľás megbízásiszerz(idésének 2013. máľcius, április és

május havi teljesítés igazolásáľa

134/2013.(Vil.15.) sz. HB hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humanszolgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Máté Andrással köttjtt megbízási szerzőđés teljesítés igazolźsát2013.
marcius l-jétől 2013. május 3l-ig teľjeđő időszakľa.

2. felkéti a polgáľmestert a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs aIáirźsfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 26.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: ľ'IáLté András ľészére a
telj esítés i g azo|ás aláír ása m egtłi rtént.

Javaslat Kozátklgnác Tiboľ megbízásiszerződésének 2013. május havi
telj es ítés igazo|ásár a

135/2013.(V[.15.) sz. HB hatáľozat (9 igen,0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humanszolgá|tatási Bizottság úgy dĺlnt, hogy

1. javasolja elfogadásra Koztk Ignác Tibonal kötött megbizási szerzőďés teljesítés ígazolását
20|3. május I-tóI2013. május 31-ig terjedő iđőszal<ľa.

2. feIkéti a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláirásána.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 13 . július 28.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda táiékoztatálsa alapján: Kozátk Ignác Tiboľ részére a
telj esítésig azo|ás aláír ása megtii rtént.
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Javaslat Szentes Beatľix megbízási szerződésének 20L3. május és június
havi teljesítés igazolásáľa

136/2013.(VII.ĺ.5.) sz. HB hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbizási szeruődés teljesítés igazo|ását
f013. május l-jétől 2013.junius 30-ig terjedó időszaka.

2. fę|k&i a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs a|źtírására,

Felelős: polgármester
Hatźrido : 2013 . j úlius 26.

A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Szentes Beatľix részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása me gtłiľtént.

Javaslat a 2012. évi gyermekfo gászati alapellátás beszámolój á na k
elfogadásáľa

137l2013.(Vil.15.) sz. HB hatáľozat (9 ieen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

AHumĺĺnszo|gáItatásíBizottságúgydönt,hogy

elfogadja aZ előterjesĺés 1-2. száml1' mellékletét képezo Semmelweis Egyetem
Gyermekfogźszati és FogszabáIyozási Klinika szakmai besztlmo|őjźú a 2012. évi
gyeľmekfo gźszatí al apell átásró 1.

Felelős: polgĺírmester
Hataridő 2013.július 1 5.

A Humánszolgáltatási tjgyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: a
Humánszolgáltatási Blzottság diintéséľől a tájékoztatás megttirtént. A dtintésľől szóIó
hiteles jegyzőkiinyvi kivonat kikůildésre keriilt.

Javaslat a Félrĺton Alapítvány 2012. évi tevékenységéľől szóIó beszámoló
elfogadására

139/2013.(VII.15.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)
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A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a Félúton Alapítvány 2012. évi tevékenységéľől szőIő szakmaibeszźlmolőját.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3.július 15.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iľoda tá!ékoztatálsa alapján: az
Alapítvány tájékoztatása az HumánszolgáIrtatási Bĺzottság dtintésérőI megtiirtént. A
dtintésről szóló hiteles j egyzőkiinyvi kivonat kikĺildésľe keľůilt.

Javaslat a xÉr Pont Drogkonzultácĺós Kłizpont és Dľogambulancia
Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

14I./2013.(VII.15.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumanszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a rÉr Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvany 2012. évi
tevékenysé géro1' szőIő szakmai beszámolój át.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2013.július 3 1.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján2 az
Alapítvány tájékoztatása az Humánszo|gá|tatási Bizottság dtintéséről megtiirtént. A
diintésről szóló hiteles jegyzőkönyvi kivonat kikiĺldésre keľült.

Java slat civi I szeľv ezetek b eszá m olóĺn a k elfo gadásá ra

143/2013.(VII.15.) sz. HB határozat (9 ieen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úg5r diint' hory

1. elfogadja azalábbí civilszęrvezetek20|2. évről szóló szakmaibeszźtmolőjźt:

Név: Székhelv: Adószám: Kéoviselő:
Nagycsaládosok
Józsefuárosi Esyesülete

1084 Budapest, Déri
Miksa u. 18.I. em. 1.

1817sr7r-1.-42 Joachim Györgyné

Kótai Sport Egyesület
1081 Budapest, II.
János Pál pápa tér 1. 3.
em.7.

18216705 Kótai Mihálv

Felelős: polgáľmester
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Inteľkulturá|is
Páľbeszéd Közhasznú
Alaoítvánv

1084 Budapest,
Rákóczi tér 10.

I 8200085 Molnár Miklós

Magyar Emberi
Jogvédő Kozpont
Alaoítvánv

1085 Budapest, Baross
u.f8. fszt.2.

r806f063-1-41 oberth József

Határidő: z}I3.július 15.

2. elfogadja azalábbi civil szervezetek2012. évről szóló szakmai beszámolóját és 201.3.
évi tevékenységľől sző|ő szakmai tervet:

A HumánszoleáItatásĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a jegyzőktinyvi kĺvonat a
Kisfalu Kft.-nek kikiildésre került.

A Kisfalu Kft. tájékoztztász alapján: Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesülete: A
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I035l20I3. (IX.23.) szám,űhatározatában elfogadta
a beszámolót és engedéIyezte további 1 évre a kedvezményes bérleti díj összegét. Kisfalu Kft.
íľásban tźĄékoztatta abér|őt. További ügyintézést nem igényel.
Kótai Spoľt Egyesiilet: A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 103612013. (x. 23.)
|037l20I3. (IX. 23.) szźlmuhatźlrozatźlban elfogadta abeszámolót és engeđéIyeńe további 1

évre a kedvezményes bérleti díj összegét. Kisfalu Kft. írásban tź!ékońatta a béľlőt. További
ügyintézést nem igényel.
Interkultuľális Alapítványz A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1038/2013. (IX.
23.) sztm: határozatában elfogadta a beszźłnolót és eĺgedéIyezte további 1 évre a
kedvezményes bérleti díj tisszegét. Kisfalu Kft. írásban tájékońatta a bérlőt. További
ügyintézést nem igényel.
Magyaľ Emberi Jogvédő Alapítvány: A Yźltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
|039120|3. (IX. 23.) számuhatározatában elfogadta abeszámolót és engedé|yeńe további 1

évre a kedvezményes bérleti díj összegét. Kisfalu Kft. írásban tájékońatta a bérlőt. További
ügyintézést nem igényel.

Javaslat pźůyázati felhívás kőzzétételére civil szerYezetek, míĺvészek és
s p o rtoló t egyházak, egyházi szerv ezetek, n e mzetis égi ö n ko rm á ny zatok

2013. évi támogatása éľdekében

144|20ĺ.3.(VII.15.) sz. HB határozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja a po|gármesternek elfogadásľa az előteľjesńés |. szźlml1' mellékletét képező
jogi személyiséggel rendelkező taľsadalmi és civil szervezetek, alapítrźnyok, valamint
művészek támogatása, és az előtetjesztés 2. számű mellékletét képező jogi
személyiséggel rendelkező taĺsadalmi és spoľt szervezetek, alapítrénvok, valamint
sportolók táĺnogatása, és az előterjesztés 3. szĺímú mellékletét képezó egyhźnak,
egyhází szervezetek, egyházi a|apitványok tánogatása, és az elótefiesztés 4. sztĺrltl
mellékletét képezó Józsefuárosban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok
tőĺno gatástĺa kiíľt p áIy ázati felhívás okat.
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Felelős: polgármester
Hatláľidő: 2013.július 1 5.

2. az I. pont alapjáĺ felkéri a polgáľmestert a pźiyázati felhívások kozzétételére.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. július 24.

A Humánszolgáltatási ÜeYosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatátsa alapján:
p áiy ázati kiírás o k 20 13. j ú l i u s 2 4 - én kőzzétételre ke rü l tek.

Javaslat a Kisebbségi és Emberĺ Jogĺ Alapítvány beszámolójának
elfogadás ár a és helyiségbéľleti kéľelmének elbíľálásra

145/2013.(Vil.15.) sz. HB hatáľozat (7 ieen.2 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszoLgáItatási Bizottság úgy đönt, hogy

elfogadja a Kisebbségi és Embeľi Jogi Alapítvrĺny 2012. évľől szóló beszámolóját, valamiĺt
javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a Kisebbségi és Emberi Jogi
Alapítvany (székhely: 1091 Budapęst, Üllői ilt 23.; adőszám.. 18175598-1-42; képviseli:
Puporka Lajos) kedvezményes bérleti szerződés megk<ltését a Budapest VIII., Bacsó Béla u.
10-12. szám a|atti (hĺsz. 34835lNI5) 163 m2 alapterĹilettĺ' nem lakás célil' utcai ftjldszinti
helyiség tekintetében a helyiség Afa nélktili beköltözhető forgalmi éľtékének a 4 sztza|ékźlval
egyezo béľleti díjon.

Felelős: polgármester
Határidő : 2013 .július 1 5.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztály táfiékoztatása alapján: a jegyzőkłinyvi kivonat a
KÍsfalu Kft.-nek kiküldésľe kerĺilt.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
1220 l 20 13. (xI. 1 1 .) szá m rÍ határ ozatáxa l d ti ntés t hozott.

Javas|at az őszi Napsugáľ Atapítvány kedvezményes hetyiségbéľletével
ka pcsolatos dtintés meghoz ata|ár a

146I2013.(VII.15.) sz. HB határozat (0 ieen.6 nem szavazattal' 3 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáĺozati javaslatot nem fogadta el:

javasolja a Vórosgazdáĺkodási és Pénzüg1li Bizottsógnąk az iszi Napsugár ldősgondozó
Kozhasznú Alapínány (székhely: 2252 Tóalmás, Kossuth u. 2.; adószóm: 18721931-1-13;
k,ćpviseli: Mészóros Józsefl kedvezményes bérleti szerződés megkotését a Koszorú u. 22. szám
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alatti (hľsz. 35289/0/A/1) 36 m, alapterüĺetű, nem lakás célú, utcai bejóratú földszinti
helyiség tekintetében a bekalnzhető forgalmi érték 7}oń-ának 6,ń-a, azaz ]4.760,- Ft/hó+Afa
osszegével egyező béľleti díjon.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2013.július 1 5.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a jegyzőkönyvi kivonat a
Kisfalu Kft..nek kiküldésľe keriilt.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
1161120Í3. (x. 21.) számú határozatálban nem engedélyezte a bérbevételt. A Kisfalu Kft.
íľásban értesítette az A|apítv ányt.

Javaslat adósságcstikkentési támogatások, ľendkívüli gyeľmekvédelmi
támogatáls, méltányos kéľelem és fellebbezés elbíľálására ZART ULES

147l2013.[V[.15.) sz. HB hatáľozat (9 igen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bízottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy K. J.
részéte (tigyiratszám: 04-8560/2013.) adósságkezelési szolgźitatásra való jogosultságot és

ezze| egyiđejűleg adósságcsökkentési ttlmogatást állapítson meg27l.Í20o.x't összegben.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z}I3.július 1 5.

A Humánszolgáltatási tjgyosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatĺísági hztározatba foglalása megtöľtént, ahatározatok postázásra keľültek.

148/2013.(VII.15.) sz. HB hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humiínszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy L. S.
részére (ügyiľatszrím: 04-856|12013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és

ezzel egyidejiĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg126.094,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. július 1 5.

A HumánszolgáltatásÍ Ügyosztály Családtámogatási lľoda táljékoztatása alapján: a
diĺntés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásra kerültek.

149I2013.(VII.15.) sz. HB hatáľozat (9 ieen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatásí Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy L. A.
tészére (ĺJlgyiratsztm: 04-7910 12013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 60.434,.Ft összegben.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 1 5.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján:
dłintés hatósági batározatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa keľültek.

150/2013.(VII.15.) sz. HB határozat (9 ieen.0 nem szavazattal,0 taľtózkodás mellett)

A Humanszo|gá|tatási Bizottság úgy dtint, hogy javasolja a polgáľmesteľnek, hogy N. P.
részére (ügyiratszám: 04-83I2l2013.) adósságkezelési szolgá|tatásta való jogosultságot és

ezze| egyiďejúleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 218.519,.Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2013.július 1 5.

A HumánszolgáltatásÍ Ügyosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatálsa alapján: a
dłintés hatósági határozatba foglalása megttirtént, ahatározatokpostázásra kerültek.

151/2013.(VII.15.) sz. HB hatáľozat (9 igen, 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy V. G. J.
részére (ügyiratszám: 04-856512013.) adósságkezelési szo|gá|tatásľa való jogosultságot és

ezze| egyídejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg|8|'.728,-Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3.július 15.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági batározatba foglalása megtiirtént, ahatározztokpostázásľa keľiiltek.

152I2013.íVII.15.) sz. HB hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszoIgáltatási Bizottság úgy dĺint' hogy javaso|ja a polgáľmestemek, hogy B. A.
tészére méltányosságbőI (ugyiratszátm: 04-48941212013.) 40,000o..Ft rendkívüli
gyeľmekvédęlmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2013.július 15.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásra kerültek.

153/2013.(VII.15.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesteľnek, hogy J. B. G.
ügyében (igyiratszám: 04-3I87l20I3.) az adősságcsökkentésí támogatást megszÍintető és

vísszaťlzetésre k<jtelező I. fokú határozatot változtassa meg oly módon, hogy a 87.860'-Ft
visszaťĺzetendő ĺjsszeget engedj e el.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 20l3.jú1ius 15.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági hatátozatba foglalása megtörtént, ahatározatok postázásľa keľiiltek.

154/2013.(VII.I5.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasoIja a polgármesternek, hogy B. G. E.
adósságkezelési szolgá|tatás ügyében (ugyíratszźlm: 04-290312013.) a polgármester
hatáskcjrében hozott I. fokú 04-29031612013. szźmlu megsziinteto, meglérítésľe kĺitelező
hattrozattal szemben benyújtott fellębbezést' és úgy dönt, hogy azt aKépviselő-testĹilet, mint
II. fokú szerv elé terjesńi ,,a 04-29031612013. szám,ű I. fokú határozat helyben hagyása,,
javaslattal.

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 15.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
dłintés előterjesztésľe keriĺIt a Képviselő-testület elé, amely az I. fokút határozatot
helyben bagyta.

Javaslat a Humá n szo|gźitatási Bizottság Ugyľendj ének módosításá ľa

164l2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen' 0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźlltatási Bizottság úgy dönt, hogy a 2l20I0. (X.19.) számu hatfuozatáva|
elfogadott' a8812011. ([.02.)' 82/2012. (III.22.), és a I5l2013.(II.04.) szźlr.r:'luhatáĺozatáva|
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét úgy módosítja, hogy az Ügyrend III. A
BIZOTTSAGI ULESEK RENDJE RESZ 1. pontja ttirlésľe keľül, és helyébe az a|ábbi szĺiveg
kerüI:

,, ]. A Bizottság a rendes ĺiléseit kéthetente, a képviselő-testijleti tłlés előtti hétfőnként a
Poĺgármesteri Hivatal III. 300-as hivatalos helyiségében ]4.30 órai kezdettel tartja.',

F elelő s : Humánszol gáItatási B izott ság elnö ke
Határidő: azomal

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Az Ügyľend mĺódosítása
megtiirtént.
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Javaslat a20t3. évi spoľt, civil, egyhźrui és nemzetiségi pá,Jyánatok
elbíľálására

165/2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

3. a 20113. évi civil páIyázat keľetében az alábbi pá|yázők támogatásáú. javasolja a

polgáľmesternek az alábbi célokkal és tisszegekkel:

Felelos: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. szeptember 16.

4. a 2013. évi sport pźiyázat keretében az a|ábbi páLyázok támogatását javasolja a

polgáľmesternek az alábbi célokkal és összegekkel:

Sz. Pá|yáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
támogatási

fisszeg

I

Nagycsaládosok Józsefváľosi
Egyesĺilete
1084 Budapest,
DériMiksau. 18. 1.1.

Az Egyesiilet tevékenységéhez
sziikséges és az łinkoľmányzútő|
béľelt ingatlan bérleti díjának
kifizetése

100.000

f.

Civilek a Palotanegyedért
Egyesület
1088 Budapest,
Lőľinc paptér.3.

Jĺózsefvárosi ľászoľulók
támogatásáľa gyÍíjtőakcĺó szervezése

60.000

a

Giusto-Kamaľa Míívészeti
Kiizhasznű NonpľoÍit Kft.
1086 Budapest,
Koszorú u.f3. |.29.

Eszkiizbeszerzés, míĺktidéssel jáľó
költségek

60.000

4.

Tudományos Ismeretteľjesztő
Táľsulat
1088 Budapest,
Bródv Sándor u. 1ó.

Iľó-olvasó ta|áikoző szervezése 2013.
november 4-30. köztitt. A támogatás
f írő szálmáľao honoľáľium kĺfizetése
cé|iából szüksépes.

r00.000

5.

Fiatal Magyaľ Művészek
Egyesülete
l088 Budapest. Józsefkľt. 69.

Mííktidési költségo nyomtatványok'
aľculati elemek, ľeklámozás
kifizetése 60.000

6.

Mozgásséľiiltek Budapesti
Egyesülete
1136 Budapest,
Hesedűs Gvula u. 43.

Adományok osztása józsefváľosi
mozgáskorlátozottak részére,
tisztálkodó szerek és gyógyteľmékek
vásár|ása.

100.000

Menyháľt Richáľd
1082 Budapest
Budapesti Szolgáltató- és
Kézművesipari Sza|képző
Iskola ötvös szakos tanar,
Mĺĺvészeti tevékenység:
dizájnékszerek készítése,
tervezése

Kiállítótéľ' műteľem felújítása. 0
(érvénýelen

pá|yźnat)

8.

Kovács Za|ánLász|ő
1089 Budapest,
tubamrĺvész

Nyugdíjasot valamint ľoma
családok részéľe j ótékonysági

koncert megvalósítása, valamint
felvevő eszkiiztik beszeľzése.

78.740 +kiťlzętó
utáni járulék

összesen:
100.000
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Sz. Páiyánő neve, címe Pá|yázat cé|ja
támogatási

összep

I

Józsefvárosi Kosáľlabda
Club
f096IJröm, Cinege utca 9.

Tevékenységhez szĺikséges terem
béľlése

80.000

f.

Józsefváľosi Diákspoľt
Egyesület
1085 Budapest,
Somosvi Béla u. i3.

Ktiztizemi számlák kiÍizetése 100.000

aJ.

Vaskaľ Sportegyesiilet
1083 Budapest,
Tömő u. 58. fszt.1.

Veľsenyeken, bemutatókon való
ľészvétel. Tiszteletdíj, utazási és
szállásköltsés.

100.000

Á
+.

Golden Tigeľ's Kung Fu
Club SE
1085 Budapest,
Rĺjkk Szilárd utca 15.

Tanítványok ľészvételének biztosítása
a nyáľ spoľttáboľban.

100.000

5.

oSC Rĺtmikus Gimnasztika
SE
l086 Budapest. Teleki tér |9.

Losonci Téľi Altalános Iskolában
folyóľendszeľes testedzés
teľembérléséľe.

r00.000

6.

Mabuni Kaľate
Spoľtegyesület
1091 Budapest,
Üll0i ĺt 169.IX/38.

Spoľtfelszerelések vásáľIása.
100.000

7.

Somogyi Alexandľa
evezős
i089 Budapest,

Havi klubtagsági díj és sportľuházat
vásáľlásáľa.

31.496 + kifizeto
utánijárulék

összesen
40.000

8.

Horuáth Tímea
|<ajakozől
1087 Budapest,.

Kajaklapát vásáľlása. 3I.496 + kifizető
utánijárulék

tisszesen
40.000

9.
Horváth Noémi
kajakozó
1087 Budapest,

Kajaklapát és maľatoni kajakba
vizipumpa vásárlása.

3|.496 + kifizető
utánijáľulék

összesen
40.000

10.

Kocsis Agnes
kézi|abdázól
1089 Budapest,

Rehabilitációs sportkezelések,
szeméIyĺ gyógytľéningek'
spoľtpszichológusi kezelés.

3|.496 + kifizető
utánijárulék

összesen
40.000

1l

Vadászfi Akos
szertoľnász
1089. Budapest,

Versenyzéssel tisszefĺiggő kiadások,
utazási költség' spoľtfelszeľelések
vásáľIása.

3|.496 +kiťlzető
utánijárulék

cisszesen
40.000

12.

Jakocs Ferenc
jégkoľongozó és bíľó
1081 Budapest,

Spoľteszkö zĺjk v ásár|ása' j átékvezetői
tevékenység végzéséhez szĺikséges
eszkiiziik beszeľezése.

3|'496 + kifizető
utánijárulék

összesen
40.000

13.

Hegyi Richáľd
tiktilvívó
1084 Budapest,

Tagdíj fizetésľeo sporteszkiiztik
vásáľlásáľa.

31.496 +kifizető
utánijárulék

összesen
40.000

14.

Szabó Dalma
aszta|iteniszező
1087 Budapest,

Edzőtáborokban, veľsenyeken való
ľészvétel utazási és száIlásköltsége'
eszközök és fe|szerelések vásáľlása.

31.496 +kifizeto
utánijáľulék

összesen
40.000
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i5.

Beľekméľi Anna
evezős
1089 Budapest,

Nevezési díjak' tagdíjak' szá||ás- és

veľsenykiiltségek, spoľteszköztik
vásáľlása.

47.244 + kifizető
utánijárulék

összesen
60.000

16.

Gulyás Zsőťla
kézi|abdáző
1082 Budapest,

Eđzések tagdíjao kü|tinböző oľszágos
toľnákon való ľészvétel

31.496 +kiťlzető
utánijárulék

<ĺsszesen
40.000

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. Szeptembeľ 16.

5. a 2013. évi egyhazi páIyázat keretében az alábbí pá|yazők támogatását javasolja a
polgĺírmesternek az alźlbbi célokkal és összegekkel:

Felelős: polgármester
Hatźłríđő : 20 13 . szeptember 1 6.

6. a 20|3. évi nemzetiségi páIyźnat keretében az alábbi páIyazők tźlmogatásátjavasolja a
polgármestemek az aLábbi célokkal és <ĺsszegekkel :

Sz. Páiyánő neveo címe Pá.Jyánat célja
támogatási

łisszep

I

Budapest _ Ttirökőľi
I(is Szent Teréz Plébánia
1087 Budapest,
Kerepesi út 33.
Kéoviseli: Baicsv Laios

A plébánia míÍködési ktiltségeinek
Íi nanszíľoz ásához hozzáj áľulás. 300.000

f.

Jézus Táľsasága
Magyaľoľszági
Rendtartománya
1085 Budapest,
Horánszky utcaf0.
Képviselő:
Foľrai Tamás Gerselv

Csapatépítő tľéninghez és

tapasztalatcseréhez kapcsolódó
tevékenységekľe, melyet a templomi

ktĺzösség állandó és tinkéntes
munkatáľsainak szerveznek

180.000

a
1

Budapest- Tisztviselőtelepi
Magyaľok Nagyasszonya
Plébánia
1089 Budapest,
Bláthy ottőu.2f.
Képviselő:
Varsha Miklós Péter

A Rezső téľi Római Kato|ikus
Templom oľgonáj ának felúj íĹása.

s00.000

Sz. Pá|yáző neve, címe Páilyá,zat cé|ja
támogatási

összes

I

Józsefváľosi Lengye|
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Bálint Gyuláné elnok
helyettes

[Iagyományőrzés, koszoľúzás,
megemlékezési estek. 100.000

2.

Józsefváľosi Ruszin
onkormányzat
1082 Budapest.

Ruszĺn Kalendáľium Almanach
kiadvány támogatása. 100.000
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Baross u. 63-67.
Képviselo:
Dr. Szabó János

3.

Józsefuáľosi Bolgáľ
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
Képviselő:
Kalicov Gizella

Bolgáľ néptánc betanítása, kultuľá|is
rendezvény szeľvezése, havi kiadvány
megielentetése. 100.000

Á

Józsefváľosi Román
Önkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
Képviselő:
Dr. Dadv Kálmán

Bútorvásáľlás, helyiség
ľendbehozatala, rendezvénysoľozatok
szervezése.

100.000

5.

Józsefváľosi Német
Nemzetiségi onkoľmá ny zat
1082 Budapest,
Baross u. 63-6'1.
Képviselő:
Csillas Katalin

Klub ľendezĺ,ény 4 alka|ommal és ezek
dokumentálása. 100.000

6.

Józsefváľosi Szeľb
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Georsievics Lwbinka

Hagyományőrző ľendezvények
szeľvezése, kaľácsonyi ünnepség
tánchán, mikulás csomagok szerb
gyeľekeknek.

100.000

7.

Józsefváľosi Szlovák
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
Képviselő:
Kápolnai Kź.;;mér

Agapék' szlovák nyelvíĺ szentmise
szervezése. r00.000

8.

Józsefváľosi oľménv
Önkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Zakariás Enikő

A nemzetiség kulttúľ..ájának
megismertetését szolgáló kiadvány
elkészítése. Hagyományőrző
ľendezvénv szeľvezése.

100.000

9.

Józsefváľosi Göľög
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Bozonász Irini

Göľiig emlékek nyomában, kiľándulás
Tihanyban és Veszprémben. 100.000

10.

Józsefváľosi Ukľán
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
Képviselő:
Posoisek Katalin

Hagyományőrző ľendezvények
ktiltségei.

100.000

Felelős : polgrírmesteľ
Határido: f013. szeptember 1 6.
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5. a) felkéri a polgármestert, a20|3, évi költségvetésről szőIő 9l2013.(II.22.) számű'
rendelet 21.$ (1) d) pontjában foglalt polgármesteľi felhatalmazás alapjźln a
kö lts é gveté s mó do s ítá sár a, az előir źlny zat átc s op oľto s ítástn a.

b) felkéri a polgáľmestert az |., 2., 3., 4., pontban meghatáĺozott pźt|yźzatokon
nyertes személyek és jogi személyek vonatkozásában a 22l20I|. (IV.12.)
önkormányzatircĺde|etmellékletétképezőtámogatásiszerzóđésa|áirására.

Felelős: polgármester
Hatźlrĺđő: 2013, szeptember 30.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: a
támogatási szerződések 2013. október 28-án aláírásľa keľültet és az ügyfelek ľészére
postázásľa kerültek.

Javas|at a TIT Kossuth Klub Egyesĺiletf0t2.II. félévi és 20ĺ.3. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáľa

165/A/2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen. 0 nem szavazattal,0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. II. fęlévi és 2013. I. félévi tevékenységéľől
szőLőbeszámolóját.
2. kcjsztjnetétfejeziki a TIT Kossuth Klub Egyestilet munkataľsainak a kerülęti lakosok
érdekéb en v é gzett munkáj áéľt.

Fęlelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. szeptember 1 6.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv táł,jékoztatása alapjánz a beszámolók elfogadásáról
szőlőhatálrozat az ĺigyfél részére2013. szeptember25-én postázásľa keriilt.

Javaslat adósságcsökkentésĺ támogatások, ľendkívüli gyeľmekvédelmi
támogatálsok, méltányos ké1gle.m és fellebbezések elbírálásáľa

ZART ULES

166/2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatásíBizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Cs. M.
részére (ugyiratszám: 04-985312013.) ađósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és

ezzel egyiđejtĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,-ľ't összegben.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 1 6.
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A Humánszolgáltatási Ugyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatĺísági határozatba foglalása megtiirtént, ahatározatok postázásra kerültek.

167l2013.(IX.16.) sz. HB határozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humanszo|géitatásí Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy G. A.
tészére (ügyiratszám: 04-9248/2013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg229.454,-Bt ĺisszegben.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. szeptember 16.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
döntés hatĺísági batározatba foglalása megttiľtént' ahatározatokpostńzńsra kerültek.

168/2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|'gáItatźsi Bizottság úgy dĺint, hogy javaso|ja a polgármesternek, hogy L. M.
részére (.jgyiratszźtm: 04-71'I9l2l20|3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 47.718,. Ft ĺisszegben.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő 2013. szeptember 1 6.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámoeatási Iroda täjékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megtiirtént, ahatározatok postázásľa kerĺiltek.

169/2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 igen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszoIgáItatási Bizottság úgy đĺint, hogy javasolja a polgármesternek, hogy P. K.
Lász|őné tészérę (igyiratszám: 04-925812013.) adósságkezelési szo|gáItatásra vaIó
jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcscikkentési támogatást állapítson meg 300.000,- Ft
cisszegben.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|3. szeptember 16.

A Humánszoleáltatási tjgYosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásra keľüItek.

170/2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy P. o.
részére (ngyfuatszźlm: 04-9551'12013.) adósságkezelési szolgá|tatásta való jogosultságot és
ezze| egyiđejrileg adósságcsökkentési támogatźst állapítson meg220.148,. Ft összegben.
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Felelős: polgármester
Hatáĺiđő : 2013. szeptember 1 6.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatĺósági hatńrozatba foglalása megtöľtént, ahatározatokpostázásra kerültek.

171l2013.(IX.16.) sz..HB hatáľozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy Sz. F.
tészére (tigyiratszám: 04-924912013.) adósságkezelésí szo|gźitatásĺa való jogosultságot és

ezzel egyidejűleg adósságcsokkentési tźĺmogatást állapítson meg72.066,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20|3. szeptember 1 6.

A Humánszoleáltatási iigYosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatĺisági batározatba foglalása megtiirtént, ahatározatokpostázásľa keľültek.

172l2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy M. T.
tészére méltányosságbőI (ügyiratszám: 04-5013l20I3.) 40,000,.-Ft rendkíviili
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 16.

A Humánszolgáltatási tjgyosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatźlsa alapján: a
diintés hatósági hatátozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa kerüItek.

173l2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen" 0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy Cs. T.
részétę méltányosságból (ugyíratszám: 04-6104120|3.) 40'000'..Ft rendkíviili
gyeľmekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 20 13. szeptember 1 6.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megttirtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

174l2013.(IX.16.) sz. HB határozat (15 ieen,0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gtitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy P. M. Á.
tészére méltanyosságból (ügyiratszám: 04-4647l20I3.) 40,000,.-Ft rendkívĹili
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.
Felelős: polgáľmester
Hatźridó: 2013. szeptember 1 6.
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A Humánszolgáltatási Ügvosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megttirtént, ahatározĺtokpostázásra keriiltek.

175/2013.(IX.16.) sz. HB határozat (15 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humanszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy P. Zs.
tészére méltányosságbő| (iigyiratszám: 04-7617l20I3') 40,000,.-Ft ľendkíviili
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013 . szeptember 1 6.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatok postázásra kerültek.

176l2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgĺíľmesteľnek, hogy R. M.
részére méItányosságbőI (ügyiratszĺám: 04-299312120|3.) 40'000'..Ft rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2013. szeptember 1 6.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda táĄékoztatása alapján: a
diintés hatĺisági határozatba foglalása megtiirtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

177l2013.(IX.16.) sz. HB határozat (15 igen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatásí Bizottság úgy dĺint, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy o. S.
ügyében (tigyiratszám: 04-59616112013.) az adősságcsökkentési tźtmogatźtst megsziĺntető és
vísszaťlzetésre kötelező I. fokú hatźnozatot változtassa meg oly módon, hogy a 29l.500'- Ft
visszafizetendő összeget engedj e el.

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 2013. szeptember 16.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megtiirtént,ahatározatokpostázásra keľültek.

l.78l2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (ĺ.5 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgéitatásí Bizottság úgy dönt' hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy F. A.
gázfütési díjkompenzáció ügyében (ügyiratszám: 04-697212ĺ2013.) a polgármester
hatáskörében hozott I. fokú 04-697212013. sztmlu gézszo|gtitatásból való kizźrás
időtartamára tciľténő fritési díjkomperrzáciő iránti kérelmet elutasító határozattal szemben
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benýjtott fellebbezést, és úgy dĺint, hogy azt a Képviselő-testület, mint II. fokú szerv elé
terjeszti ,,a04-29031612013. számtl. fokú határozathelyben hagyása,, javaslattal.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a Képviselő-testület soľon következő ülése

A Humánszoleáltatási tigvosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatálsa alapján a
diintés előteľjesztésľe került a Képviselő-testĺilet 2013. novembeľ 20.ĺ iilésére.

179l2013.(IX.16.) sz. HB hatáľozat (15 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgtitattsi Bizottság rigy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Geleta
Miklósné gázfr:tési díjkompenzáció ügyében (ügyiratszárrl: 04-7303/2/2013.) a polgáľmester
hatáskörében hozott I. fokú 04-730312013. szźlmí gźnszo|gáItatásból való |<lzátás

időtartamara tĺirténő fiítési díjkompenzáciő itánti kérelmet elutasító hatźrozaÍtal szemben
benyújtott fellebbezést, és úgy dönt, hogy azt a Képviselő-testĹilet, mint II. fokú szerv elé
terjeszti ,,a04-7303l2013. számi I. fokú hatźrozat helyben hagyásď, javaslattal.

Felelős: polgármester
Határiđó: a Képviselő-testület soron kĺjvetkező iilése

A Humánszoleáltatásĺ tjgYosztály Családtámoeatási lroda tájékoztatátsa alapján: a
dtintés előterjesztésre kerĺilt a Képviselő-testĺilet 2013. novembeľ 20.i ülésére.

Javaslat a Tudományos Ismeľetteľjesztő Társulat 20Í2. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására

180/2013.(IX.1ó.) sz. HB hatáľozat (15 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a Tudomiányos Ismeretterjesztő Társulat 2012. évi tęvékenységéľől szóló
beszámolóját.

2. kĺĺszĺinetét fejezi ki a Tudományos Ismeretteľjesztő Társulat munkataľsainak a kerĹileti
lakosok érdekében v égzett munkáj áéľt.

Fe1elős: polgármester
}Jatándő: 2013. szeptember 1 6.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a beszámolĺí elfogadásáról
szőlő hatátrozat az iigyfé| részére 2013. szeptember 25-én postázásra került.

Javaslat a Józs efvá ro s i E gyesített Błi lcs őd ék v ezetői páĺJy áuatának
eIbíľálásáľa
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ZART ULES

186/2013.(IX.ló.) sz. HB határozat (10 igen' 3 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A HumánszoIgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy Koscsóné Kolkopf Judit pá|yánatamegfelel a
kiírt pá|yazati feltételeknek, alkalmasnak tartja magasabb vęzetői állás betöltés&e. Ezért
javasolja a Képviselő-testiiletnek, hogy Koscsóné Kolkopf Juditpá|yźző részére adjon vezetői
megbízást a Jőzsefvźnosi Egyesített Bölcsődék intézményében 20|3. október 1. - 2018.
szeptembeľ 30. közötti időszal<ra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i tilése

A Jegyzői Kabinet Személviigyi lľoda tájékoztatása alapján: A hĺtározatot a
Humánkapcsolati lľoda hajtotta végre azza|, hogy a Képvĺselő.testület eIé teľjesztette,
amely meghozta dtintését. A testĺilet dtintése alapján pedig beszámoltak a Személyügyi
Irodát érintő végrehajtásrĺól.

A Humánszolsá'|tatási Ugvosztálv Humánkancso|ati Iroda tájékoztatása alapján: a
Képviselő.testĺilet a Humánszolgáltatási Blrottság dłintésérőI tájékoztatva lett, a
képviselő-testület 332l2013.(Ix.18.) sz. határozatában Koscsĺóné Kolkopf Judit részére
v ezetői megbízást adott.

Javaslat a Bursa Hungaľica Osztłin díjpá./lyázat kiíľásáľa

188/2013.(IX.30.) sz. HB határozat (11 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás me|Iett)

A Humánszo|géitatásí Bizottság úgy dönt, hogy

7. kiírja az e|őterjesztés mellékletét képező A típusú és B típusú Bursa Hungaľica
Felsőoktatási Önkormányzati osztöndíj ptĺyázatot 20|3. október I4-tőI 2OI3.
novembeľ 15-ig.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő: 2013. október 14.

8. Az 1. pont szerinti páIyázatok elbíľálása soľán az éwényesen páIyźzők kozĺjl az
alábbiakban felsoľolt szociális köriĺlmények kĺjzött élőket részesíti elonyben a
következő soľręndben:
a) akinek csa|áďjźlban aZ egy főre jutó nettó átlagjĺivedelem a mindenkori tiregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250 yo-źú nem halađja meg'
b) aki tlwavagy fé|tlwa,
c) aki valamilyen fogyatékossággal éI vagy a vele egy hánartásban élők köZtil
valamelyike tartósan beteg vagy rokkant,
d) vele egy háńartásban éIő szÍ1lőjelgondviselője munkanélkĹili,
e) vele egy háztartásban élő eltartottak száma3 vagy annál több,
f) gyermeke van' aki apá|yźaóval egy hánatásban é|,
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Ha a pá|yázőná| az a)-Đ pontokban felsoľolt szociális köľülmények kcjzÍil legalább
harom előfoľđul, úgy őt fokozottan rászorulónak kell tekinteni, s pá|yázatát az elsők
közé kell sorolni.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. december 1 4.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján:
Bursa Hungaľica páiyázatokf0Í3. október |4-én kiírásra kerültek.

Javaslat határozat visszavonására, és új döntés meghozatalára a Budapest
VIII., Diószegi Sámuel utca |.8. I. emelet 12. szám alatti lakás minőségi

lakáscseľéjével kapcsolatban zllP{r Ür,És

l89/2013.(IX.30.) sz. HB hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy

1 .) a 3 4 5 l 20 1 2. (XII. 0 5 .) szźmű határ ozatźi vi sszavonj a.

2.) javasolja a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy Pongóné Milák Leona
minőségi cseľe kéľelmének helyt adva - a család életkart;lményeire, anyagi helyzetére
tekintettel _ a cserłźben rĺźsztvevő két lakas - a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca
]8. I. emelet ]2. szám alatti, ] szoba, komfort,alu;lt komfortfokozatú 23,20 m2

alapterületii és a Budapest VIII., Dugonics utca 14. B. ép. foldszint 3. szám alatti ]
szobás, komfoľtos komfortfokozatú, 24,3] m, alapterijletű lakas - avisszaadott és a
bérbe adandó lakás forgalmi éľték különbözetének 50 %o-ának (75.000.-FĐ
megťlzetése alól mentesĺiljön.

Felelős: Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Határĺdo: 2013. október 3 1 .

A Kisfalu Jĺózsefvárosi Vagvongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság |'|'13ĺ2013. (x.14.) számú határozatáva|
hozzájáralt a lakás cs eréhez.

Javaslat ad óssá gcsiikkentési támogatások, ľen dkívtili gyeľmekvédelmi
támogatátsok, méltányos kéľelem és felleb bezések elbíľálásáľa

zÄp<r ÜlÉs

190/2013.(IX.30.) sz. HB hatáľozat (11 igen, 0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)
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A HumánszolgáItatásí Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy F. A.
részéte (.jgyftatsztlm: 04-660812013.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezze| egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg97.713,-Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatźtridő : 2013 . szeptember 3 0.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bwottság 111312013. (x.14.) számű határozatáva|
hozzájára|t a lakáscs er éhez.

19l./2013.(IX.30.) sz. HB határozat (11 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgtitatásí Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgármesternek, hogy F. Gy.
részére (ügyiratszĺĺm: 04-985412013.) adósságkezelési szolgźitatásra való jogosultságot és
ezzel egyĺďejrileg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg273.648,- Ft cĺsszegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Humánszoleáltatási tjgyosztálY Családtámogatási Iroda tájĘkoztatása alapján: a
diintés hatósági hatźrozatba foglalása megtłiľtént, a határozatokpostázásra keľÍiltek.

192l2013.(IX.30.) sz. HB hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bízottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek' hogy H. V.
Imľe részére (ügyiľatsztlm:04-10323l20I3.) adósságkezelési szolgáltatźsravaló jogosultságot
és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000'- Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 2013 . szeptember 3 0.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámogatási lroda tá!ékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megtiirtént, a határozatok postázásľa kerĺiltek.

193/2013.(IX.30.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźt|tatásí Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy M. R.
részére (ügyiratszám: 04-10071l20l3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezze| egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 160.310,- Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatźniďő : 2013. szeptember 3 0.

A Humánszo|gáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megttirtént, abatározatok postázásra keriiltek.
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194/2013.(IX.30.) sz. HB hatáľozat (11 igen, 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesteľnek' hogy M. L.
részéte (ügyiratszám: 04-10135l20I3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és
ezzeI egyidejrĺleg ađósságcsökkentési támogatást állapítson meg243.984o.Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013. szeptember 30.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásra keľůiltek.

195/2013.(IX.30.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoLgá|tatási Bizottság úgy dcint, hogy javasoIja a polgármestemek, hogy R.A.
Sándoľ részére (ügyiratszám: 04-1012912013.) adósságkezelési szo|gá|tatźsra való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000'- Ft
összegben.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. szeptember 30.

A Ilumánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásľa kerültek.

196/2013.(IX.30.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humĺĺnszolgá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy javaso|jaa polgáľmesternek, hogy Zs.M.
Gy. részérę (ügyiratszám: 04-10158/2013.) adósságcsökkentési szo|gá|tatásra való
jogosultságotés ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési tĺímogatást állapítson meg157.221,-Ft
ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2013. szeptember 30.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megttiľtént, ahatározatokpostázásľa kertiltek.

197l2013.(IX.30.) sz. HB hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dclnt, hogy javaso|ja a polgármesternek, hogy T. G. K.
részére méltányosságbőI (tigyiratszĺám: 04-387012013.) 40.000o..F.t rendkívĹili
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármester
Hatańdő: 2013. szeptember 30.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztztálsa alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megtiirtént, ahatározatok postázásra keriĺltek.
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198/2013.(IX.30.) sz. HB határozat (11 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatásí Bizottság úgy dcĺnt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy V. B.
tészére méltiĺnyosságból (ügyiratszám 04-616112013.) 40.000'..Ft rendkívÍili
gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatarido: 2013. szeptember 30.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámogatási lroda tá!ékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megttirtént, abatározztokpostázásľa keľĺiltek.

199/2013.(JX.30.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy M. T.
ügyében (ügyiratszám: 04-|389120|3,) az adósságcsökkentési támogatást megsziintető és
vísszaťlzetésľe kĺjtelező I. fokú határozatot változtassa meg oly módon, hogy a 2Ĺ7.675'-Ft
visszaťlzetendő összeget engedj e el.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. szeptember 3 0.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tá!ékoztatása alapján: a
döntés hatósági határozatba foglalása megtörtént, ahatározatok postázásra kerültek.

Javaslat Szentes Beatrix megbízási szerződésének 20|,3.jrúlius' augusztus' és
szeptembeľ havi telj esítés igazo|ására

20ól2013.(X.14.) sz. HB hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbízási szeruođés teljesítés igazoItsát
20|3.július l-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő iďőszakľa.

2. fe|kétí a polgármesteľt a hattlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazoIás a|áírására.

Fęlelős: polgármester
Hataridő: 2013. októbeľ 29.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Szentes Beatľix részére a
telj esítésig azo|ás aláíľása megtiiľtént.
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Javaslat Máté Andľás megbízási szerződésének 2013. szeptembeľ havi
telj es ítés igazolásár a

207l2013.(X.14.) sz. HB határozat (10 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Máté Andrással köttjtt megbizási szeruodés teljesítés igazoIźsźú.f0|3.
szeptember 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő ídószak'ra.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źitására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. októbeľ 29.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: iN'Iáté Andľás részére a
telj esítés i g azolLás a|áúr ása megtii ľtént.

Javaslat dr. Jóvér Bétáné megbízási szerződésének 2013.jrĺnius és július
havi telj esítés igazolására

208/2013.(X.14.) sz. HB hatáľozat (10 ieen,0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa dľ. Jóvér Bélanéval kötott megbizási szetzőđés teljesítés igazolását
20|3 .június 1 -j étol 20|3 .július 3 1 -ig teľj edő időszakĺa.

2. fe|kén a polgármesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírástra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. oktőber 29.

A Szervezési és Képviselőĺ lroda tájékoztatása alapján: dľ. Jĺóvér Béláné részére a
telj esítésig azo|ás a|áír ása megtöľtént.

Javaslat adósságcsökkentési támogatások elbíráIására
ZART ULES

i 209/2013.(X.14.) sz. HB hatáľozat (10 ieen" 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)
i-
i

i ł Humánszotgáltatási Bízottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. I.
i 

'észére 
(ugyiratszám: 04-1103312013.) adósságkezelési szo|gáItatásra való jogosultságot és

: ezzel ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 260.285,- Ft
| összegben.
i

I
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Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2013. október 14.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatĺĎsági határozatba foglalása megttiľtént, ahatńrozatokpostázásra kerültek.

210/2013.(X.14.) sz. HB határozat (10 igen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humĺínszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgármesteľnek, hogy E. N.
tészére (ügyiľatszám: 04-10965l20I3.) adósságkezelési szolgáitatásra való jogosultságot és
ezzel egyiđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 54.654,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20|3 . október 1 4.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
dtintés hatósági határozatba foglalása megtiiľtént, ahatározatokpostázásľa keriiltek.

2ĺ'l./2013.(X.14.) sz. HB határozat (10 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dtint, hogy javasolja a polgármesternek, hogy L. E.
tészére (tigyiľatszám: 04-II931|20I3.) adósságkezelési szo|gźitatźlsra való jogosultságot és
ezze| egyiđejűleg adósságcscikkentési támogatást állapítson meg64.9f0,- Ft összegben.

Felęlős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. októbeľ 14.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tárjékoztatása alapján: a
diintés hatósági határozatba foglalása megtiirtént, ahatározztok postázásľa keľültek.

Javaslat a2013. évi ,,Jőzsefuáľosi Szociális Munkáéľtoo szakmai kitiintetésľe
zÁnľ ÜI,ns

212l2013.(X.14.) sz. HB határozat (10 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tztási Bizottság rigy dönt, hogy

2013. évben a Józsefuárosi Szociális Munkáért kittintetést az alábbi szęmélyeknek
ađományozza:

1. Tar-Bttrczy Szilvia
2. Nagypál Beľnadett
3. Gerencsér Anna Mfuia

F el el ő s : Humáns zo 1 gá|tatásí B izottság elnĺj ke
Hatźríđő: 2013 . október 1 4.
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A Humánszolgáltatási ÜgYosztáIy tájékoztatása alapján: 
^ 

megrendezésre kerülő
ünnepségľe szóló meghívók kikĺildése, a kitüntetettek értesítése megtörtént. A Szociális
Munka Napja alkalmábĺil tartott ĺinnepség megľendezésre került, melynek keretében a
kitüntetések átadása megtöľtént.

Javaslat a Budapest vI[.' Diószegi Sámuel utca 20. szám alatti épületben
lévő lakás minőségi lakáscseľéjével' a foľgalmi érték kĺiliinbtizet

összegének csökkentésére Z^RT ÜI,ľs

213l2013.(X.l4.) sz. HB hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|jaaYfuosgazđálkodási és PénzĹigyi
Bizottságrĺnak, hogy Boros LászIő Miklós, Boros József és Boľos llona életk<irülményeikĺe
való tekintettel, a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca}}.III. emelet 4. szátn a|attí,34,00
rlł a\apteriiletti' I szoba, komfort nélktili komfortfokozatű, valamint a Budapest VIII.,
Lovassy LászIő utca 4lB I. emelet 8. szźtm alatĺi, 2 szobás, komfort nélküli
komfortfokozatú, 43,02 m, alapterületri lakások tekintetében, a béľlők fizetési
kötelezettségét, vagyis a visszaadott és a bérbe adandó lakás forgalmi érték
ktilcjnbözetének 50%o-át, azaz az 565.000,- Ft-ot 9}%o-kal, azaz 508.500,- Ft-tal csĺjkkentse.

Felelős: Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft .

Hatfuiďó: 2013 . november 3 0.

A Kisfalu Józsefoáľosĺ Vawongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: 
^Városgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bĺzottság 117312013. (x.28.) számű határozatáxal

diintésével hozzájárult a lakás cs er éhez.

3I




