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Budapest Józsefvá rosi Onkormá nyzat
Képviselő-testülete számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

A képviselő-testĹĺleti ülés időpontj a: 20I 5. februĺíľ 1 9. . sz. napiľend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 201'4. május 1'. _ 20|4. szeptembeľ
3 0. kiiztitt átruhánott hatá sköľb en hozott dtin tés einek véeľeha i tásárĺil

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatarozat elfogadástůloz egyszerú szavazattobbség
sziikséses
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi x

Hatáĺ ozati j av aslat a bízottság szźlmér a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Embeľi Erőforrás Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés megtárgy a|źsźú.

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Tényátlás és a dtintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

A Képviselő-testület a20I4. május I. és2014. szeptember 30. kcjzötti időszakban a Budapest
Fővaros VIII. kerĺilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testÍiletének és Szerveinek
Szervezeti és Mfüödési Szabźůyzataró| sző|ő 25l20I3. (v.27.) önkormrányzati rcnde|etében
szabá|yozta a Váľosgazđá|kođási és Pénzügyi Bizottság, valamint a HumźnszolgáLtatási
Bizottság által gyako rcIt źúÍÜhazott hatásköröket.

A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti egységei és intézményei, gazdasági társaságai
előkészítették ahatározatok végrehajtásáľő| sző|ő tźĄékoztatásukat. Eľĺe a|apozva készültek el
a jelen e|oterjesńés mellék]etét képező beszámolók, amelyek tételesen tarta|mazzźk az
összes, érintętt időszakban született bizottsági d<jntést, és azok végrehajtását.

Ahatátozati javaslat a|apján a Képviselő-testiilet elfogadja aYźnosgazdálkodási és Pénzügyi
Bízottság, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság átnlhźzott hatáskörben hozott d<jntéseirőI
szőLő, tételes és ľészlętes beszĺámolót az érintett ídószak tekintetében.
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II. A beterjesztés indoka

A határozatok nagy száma miatt szükséges az érintett féléves időtartam tekintetében a
beszámoló előterjesztése, valamint a beszámoló elfogadása a Tisĺelt Képviselő-testület
hatásköréb e tar:to z1k.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Tekintettel aľra, hogy abizottságok a Képviselő-testtilet źńruhtzott hatásköľében jáľnak el,
ezért a hatáskör fonását _ mint az ĺjnkormányzati hatáskörök fő címzeĄét - az ellenőrzött és
töľvényes önkormányzati mfüödés biztosítása érdekében indokolt és sziikséges beszámolni a
meghozott bizottsági döntésekĺől, azok jellegéľől és végrehajtásáról. A hatátozat
elfo gadásának nincs p énzugyi v onzata.

Iv. Jogszabályi ktiľnyeze t

A Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény al. $ (a)
bekezdése szerint ,'A képviselő-testület - e t<irvényben meghatáĺozott kivételekkel _
hatáskciręit a polgármesterľe, a bizottsägára, a részönkormányzat testtiletére, a jegyzőte, a
társulás aľa n:ház}latj a át.,,

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szewezeti és Működési Szabályairól szóló 361201'4. (XI. 06.)
onkormányzati rendelet (SZMSZ) 31. $ (2) bekezđése szerint ,,Az átruhánott hatáskörök
gyakorlásárő| az ań" gyakorló polgármester, bizoítsźlg, jegyző szfüség szerint, de legalább
évente ęgy szęr kĺjteles a Képviselő-testÍiletnek beszĺímolni.''.

Kéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számű' mellékletét képező
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az előteqesztés 2. szźlmű mellékletét
képező Humánszolgźtltatasi Bizottság 2014. május 1. _ 2014. szeptembeľ 30. kozott,
túruházott hatáskĺjrben hozott döntéseinek végrehajtástrőI sző|ő beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. februáľ 19.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szelvezési és Képyĺselői lľoda
//

Budapest, 2015.februar 3. ď ł /-c47* lL
v

Dr. Kocsis Nĺ.álté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbizásábő,>gbizásábő/}

,Pr^/k
Dľ. Kovács Gabriella

a|jegyző ?il:i r$



,,A'' melléklet

Javaslat a Budapest WII., Diószegi S. u ... szdm alatti épiiletben Iévő.

. ..-.. önkormúnyzati lakús minőségi lakdscseréjével kapcsolatban ZART ULES

-{7 0 1201 4. (v.05.) sz. Vá ros gazdálko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazztta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) hqJzájaÍvl S. E. L. részérę a Budapest VIII., József utca ... ... szám alattí 1 szobás, 25.40
m" alapteľületű, komfortos önkormányzati lakás megÍekintett éi,lapotźlban töľténő
béľbeadásahoz hatźtrozatlan iđőľe sző|őan, azza| a feltétellel, hogy a lakás lakhatővá
tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás S. E. L. fe|adata" amelyet megállapodásban
köteles vállalni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatándłĺ : 20I 4. máj us 5.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában meghatźľozott megállapodás és bérleti
szerző dés me gkötés ére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4.június 30.

3.) ktĺtelezi S. E. L-t, hogy az 1.) pontban megjelölt lakás birtokbavételét követően

::::"-:.''#:1#''*'ľ'Ílälä'lľ.äillľJ::''äŁ':,1'ji'""Tu,'ffľi;ääł.ľ""

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezető igazgatőja
Hatź.ľrdíĺ Budapest VI[., József utca . szám a|atti lakás biľtokbavételét ktjvető

90. nap

4.) hozzájáľu| S. E. L. részére a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca . .. szám
alatti lakás és a Budapest VIII., József utca . ... szán alatti lakás köztitti forgalmi
éľtékkĹilĺĺnbozet 4O%o-ának - 400.000,- Ft - kifizetéséhez, a Jőzsefuźĺrosi onkoľmányzat
2014. évi költségvetésében a ||602 címen nyilvántaľtott lakásforgalmi éľtékkülönbözet
keret terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető tgazgatőja
Hatĺáľidő: 20|4. május 5.

5.) közvetlentil levonja a határozat 4.) pontjában foglalt két lakás közötti foľgalmi
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Budapest VIII., József utca . ..,.. szźlm alatti lakásľa vonatkoző bérLeti szeruőďés
megkötéséig S. E. L, tészére megfizetésre kerül.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2014.június 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megállapodás és a bérleti szerződés aláírásra
került.

ruvaslat Budapest, Józsefvóros Magdolna negyed program III. önkoľmónyzati
bérhó4felújí.tús kívitelezése Keretmegdllapodlźsos eljúrús músodik szakasz
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III. ön ko rmdny zati b ér h úzfel új ítlts kivite lezés e 1. rész,,

,,Vtźllalkozlźsi szerződés keľetében Budapest, Józsefvdros Magdolna negyed pľogram
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47 1, l20ĺ. 4. (v.05.) sz. Város g azdáiko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodäs szavazatta|)

I. A Váľosgazdálkodásĺ és Pénziiryĺ Bizottság a ,,Vtźllalkozdsí szerződés keretében
Budapest, Józsefvóros Magdolna negled program III. iinkormdnyzati bérhá4felújítds
kivítelezése I. rész,, tárgyŰlkłjzbeszerzésĺ eljáľásban úgy dtint' hogy

1. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM (Konzorcium vezeto: West Hungária
Bau Építőipaľi Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1. Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt.II12 Budapest, Németvölgyi út |46.) ajariataéľvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatari.dő:2014. május 5.

2. a lefolýatott közbe szerzési eljarás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 20|4. május 5.

3. a kozbeszerzési eljáľás nyeľtese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzorcium vezeto.. West Hungária Bau Éąítćiiparl Szo|gźitató Kft. 2051 Biatoľbágy
Vendel Paľk, Huber u. 1. Konzorciumi tag: EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út
146.) mint _ a Kbt. l09.$ (l) bekezdés b) pontjaľa tekintettel - egyetlen ajźn|attéte|re
felkéľt gazdaságí szeľeplő, aki a keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban
fo glaltaknak me gfelelő, érvénye s aj énlatot teÍt.

Elfogadott ajźtn|atal. ajánlatí ĺáľ nettó |69.849,894 Ft, a regísztrá|t tartós álláskeľesők
bevonásának méľtéke 140 fo*munkanap (1fő*140 munkanap).

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 20|4. május 5.



II. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság a ,,Vúllalkozúsí szerződés keretében
Budapest, Jóuefvdros Magdolna negled program III. iinkormdnyzati béľháafelújí:tlÍs
kivitelezése 2. rész" tárgyÍlközbeszerzési eljáľásban úgy dönt' hory

1. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRCruM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Fpítőipaľi SzolgáItató Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Hubeľ u. 1. Konzorciumi
tag: EPKARZľL. l l 12 Budapest, Németvölgyi tń 146.) ajźn|ata éľvényes.

Felelős: polgármester
tlátaľidó: 20|4. ńájuś 5.

2. a |efolytatott közbe szerzési eljrĺrás eredményes'

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|4. május 5.

? o l,ä.o1^ooooooÄoi oliłn,śo nĺrarfacą ą I\lÍÁŕ}T)f.|T l\TÁ T\Ttrŕ}\rtrT.l 
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T.nT{7ÔPí-TTIT\/ÍJ. a NvzuvĎzv|Zvöl vłaao rĐvrUvov

(Konzorcium vezető: West Hungária Bau Epítőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatoľbágy
Vendel Paľk, Huber u. 1. Konzorciumi tag: EPKARZrt. 1l12 Buđapest, Németvölgyi út
146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjaľa tekintettel - egyetlen ajánlattételre
felkéľt gazđasági szeľeplő, aki a keretmegállapođásban és konzultációs felhívásban
foglaltaknak megfelelő, érvényes aj ĺínlatot tett.

Elfogadott ajźnlata: ajánlati ár nettó |63.650,177 Ft, a rcgiszttéit taľtós álláskeresők
bevonásĺának méľtéke 1 40 fő* munkanap ( 1 fo* l 40 munkanap).

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: f0I4. május 5.

A Jegyzői Kabinet, a Polgáľmesteľĺ Kabinet, valamÍnt a Rév8 Zrt. tájékoztatása
alapján: A határozat I. és II. pontja alapján az a MAGDOLNA NEGYED 2013
KONZORCIUMMAL a vállalkozási szeľződés 201'4. május 30.án megkiitésľe, ĺlletve
20Is. januáľ 8.ával teljesítésľe kerůilt.

Kö zter íilet-h as znúIati kér elme k e l bírdlds a

47 2 1201 4. (v.05.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág hatá'ľ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|)

I. A Varosgazdźůkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-haszná|ati
hozzźtjar:u|ást ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közterület-hasznáIő,kérelmező: Szuľdolĺvtilgy Kft.
(2013 P omáz, T av asz u. 2.)

Közteľiilet-haszná|atideje: 2014.május 5. -2014.május 16.

Közteľiilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterĹilet
Közteriilet-haszná|at helye: Harminckettesek teľe
Kĺizterĺilet-hasznáIatnagysága: 100m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 5.



il. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fudomásul veszi a
Szurdokvölgy Kft. közterület hasznáIatźú építési munkateriilet céljábóI 20|4. május l-
jétől május 4-ig.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|4. május 5.

A Varyongazdálkodási és tizemeltetési Üryosztály tájékoztatńsa alapján: Ahatározat az
ůiryfél részére2014. május 8.án kiadásra került.

47 3 l 201 4. (v.05.) sz. Váľos gazdálko d ásĺ és Pénzůigyi Bizotts ág batár ozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľület-haszná|ati
hozzźĄźlrullźlst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹi1et-haszněiő,kérelmező: oláh Mária (egyénivállalkozó)
(1086 Budapest, Dobozi u.27.)

Közteľület-haszná|atideje: 2014. május 5. -20|5. május 4-ig
KĺjzterĹilet-hasznćlatcéIjal- mozgő aľusítás
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

KözteľĹilet-haszná|athelye: BlahaLujzatér3.5.
KöZteľület-hasznźiatnagysága: I m2

Kĺizterület-haszná|athelye: Maľkus Emília u. 2-4. sz. szemben (Rókus kőrhán
faláná|)

Közterület-hasznáIatnagysźtga: Im"

Közteľület-hasznáIathelye: FesteticsGy. u. 1. (iitközőnél)
K<lzteľĹilet.haszná|atnagysźrya: I m"

Közterĺilet-haszná|athelye: Nép^színház u.7-9.
Közterület.hasznźiatnagysága: Im"

KözterĹilet-hasznźiat helye: Nép.színházu. |I.
Közterii1et-haszná|atĺagysźrya: Im.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20|4. május 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatásaalapján: Ahatározat az
üryfét részére2014. május 13.án kiadásľa kerĺilt.

474120|'4. (v.05.) sz. Váľosgazdáikodńsi és Pénzůig;yi Bĺzottsághatározata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-haszná|ati
hozzájźrulást ad _ teljes díjfizetéssel - az altlbbi tigyben:



KözteľĹilet-baszná|ő,kérelmezó: vidák Kamilla Aranka (egyéni vállalkozó)
(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 11.)

Kdzteriilet-hasznźiatideje: 2014. május 5. -20|4. november 30.
Közteľtilet-hasznźiat célja: mozgő árusítás
Díjťlzetés iitemezése: havi díjfizetés

Közteľiilet-hasznéiathelye: Krudy Gyula u. - Lőrinc pap tér saĺka
Közteľület-haszntiatnagysága: I m"

Közterti1et-hasz'náIathe1ye: Lőľinc pap tér
Közteľiilet-hasznźiatnagysága: lm"

KöZterĹilet-hasznáIat helye: Mikszáth Kálman tér
Közteľület-hasznźiatnagysźĺga: 1m2
KdzteľĹilet-hasznźiathelye: Szabó Ervin téľ
Közterület-hasznáIatnagysźęa: lm2

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: 2014. május 5.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály táj éko ztatása alapj án : A határ ozat az
üryfél tészére2014. május 8.án kĺadásľa keľült.

47 5 1201 4. (v.05.) sz. Váľos g azdáilkodási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(14 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közerület-haszná|ati
hozzájaru|źtst ad _ teljes díjfizetéssel - aza|źbbi ügyben:

Ktizterület-hasznźůó,kérelmezo: RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.)

Köztęľiilet-haszná|atideje: 2014. május 5. -2017. május 4.
KĺizterĹilet-hasznźiat cé1ja: vendéglátó terasz
Közteľü1et-haszná|athe1ye: Lőrinc paptér
KözteľĹilet-használatnagysága: 26m.
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. május 5.

A Vag;rongazdálkodásĺ és tizemeltetési Üg5rosztń|y tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ůigyfél részére2014. május 8-án kĺadásľa kerÍilt.

47 6 l 20 1 4. (v. 05.) sz. Vá ľo s g azdáiko dáls i és Pénzĺiryĺ B Ízotts ág hatńr ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľiilet-haszná|ati
hozzájźm|ást ad _ teljes đíjfizetéssel - az a|źbbi ügyben:



KözteľĹilet-hasznźiő,kérelmező: JezsekLajos (eryénivállalkozó)
(2083 Solymaľ, Vĺjľĺismaľty Mihály u. 89/A.)

Köaerulet-hasznáIatideje: 20|4. május 5. -2017. május 4.
Közteľiilet-hasznźt|atcéIja: vendéglátó terasz
KözteľĹilet-haszná|athelye: Népszínhĺáz u. 53.
KöZteľĹilet-hasznźiatnagysága: 8ď
Díjfizetés titemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Hataridő: f0I4. május 5.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési t)ryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfél ľészéľe z0|'4. május 8.án kiadásľa keľült.

47 7 l 201 4. (v. 05.) sz. Yáľo s g azdá|ko dátsi és P énzü ryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

I. A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźůati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

Közteľület-haszná|ő,kére|mező: Raĺkeľ Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1184 Budapest, Hengersor u. 45-53.)

K<jzterület-haszná|at ideje: 2014. május 5. - 2017. maľcius 18.

K<izteľület-haszná|at célja: ľeklámtábla
Közteriilet-haszntt|atnagysága: I fił
Közteľület-haszná|athelye: Asztalos Sandoľ u.9-I2.
Díjfizetés ütemezése: éves díjfizetés

Fęlelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 20|4. május 5.

il. A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Raiker
Kft. kĺizteľület használatźú reHárÍábla elhelyezése cé|jźlbő| 2014. marcius 19-től május
4-ie.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l 4. máj us 5.

A Vag;rongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél ľészéľe 2014. május 8.án kĺadásľa keľült.

Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladđsi ajúnlat jóvdhagyúsa

47 9 ĺ 201 4. (v. 0 5.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáts ĺ és P énzii ryĺ B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáÍu| az ingatlan-
nyilvántartásban a .... ... he|yrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest



VIII., József utca ...... szźm a|atti, 49 m2 alapteľĹiletĹi lakásra hatźrozat|an ideju
bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részéte történő eladási ajánlat kiküldéséhez, a
33l20I3.(wI. 15.) szźtmt önkoľmanyzatirendeLet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
étékesítésére meghatározoÍtak szerint, az e|késnl|t forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 Yo.źtva|megegyező ö'sszegű, 3.980.000,- Ft vételáľ kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlridő:20 1 4. május 1 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladásĺ aján|atot kikiildték 2014. május 19.én.
Az adásvételi szerződés nem keľiilt aláirásra. Az iigy további intézkedóst nem igényel.

Singeľ-Fiilemiile Kft. alacsonyabb bérleti díj megúllapíttźsdra vonatkouÍ kérelme a
Budapest WII. Kőfaragó u. 5. szúm alatti önkormdnyzatí tulajdoníl helyiségek

tekintetében

480ĺ2014. (v.05.) sz. Váľosg azd,á,Jkodátsi és Pénzĺiryi Bĺzotts ág határozata
(14 igen' 0 nem,0 tańózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

|.) nem idrul hozzd a Budapest vlil., 36487l0lil1 he|ytajzi sziĺmon nyilvĺántaľtott,
Budapest vIII.o Kőfaragő u. 5. szĺĺm a|attta|á|hatő,66 m" alapterületíĺ, ĺinkormźnyzati
tulajdonú, udvari bejáĺatí, pinceszinti nem lakás célú helyiség béľleti díjának alacsonyabb
összegen t<jrténő megállapításához és a béľleti jogviszony 10 évben tciľténő
megállapításźůloz.

2.) nem iárul hoad a Budapest vlil.' 36487I0lN2 he|yr^ajzi számon nyilviíntartott,
Budapest VIII.' Kőfaragő u.5. szám alattta|źihatő,||7 m" alapterülettĺ, ĺinkormźnyzati
tulajdonú, utcai bejráľatú, ftildszinti nem lakás célú helyiség bérleti díjának alacsonyabb
tisszegen töľténő megĺĺllapításźůloz és a béľleti jogviszony 10 évben töľténő
megállapításźůloz.

3.) fuanÍqrtia a 33Il20|4. (III. 24.) számú határozatźlban foglaltakat azza|, hogy aZ
onkoľmĺínyzat tulajdonábarl á||ő nem lakás cétjara szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiľől szóló 351201-3. (VI' 20.) szźmű ĺinkormányzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt bérleti szęrzodés megkötésére vonatkozó hatláľidőket jelen
hatźrozatrőlszólóértesítéskézhezvételétőlkellszźlmitani,

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. május l 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. május 7.én íľásban éľtesítették a
határozatrĺóI. További intézkedést nem ĺgényel.

M. A. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĺilet' Német u 17-19. szóm alatti iiľes
ii n k o r m dny zat i t ul aj do n ú h e ly is é g v o n at k o zlt s db an

481 l 20 1 4. (v. 0 5.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáls ĺ és Pénzĺi gyĺ B ĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)



A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzúidrul a Budapest VIII., 35217ĺ1lNt9 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII. Német u. t7-Í9. szátm a|att ta|á|hatő, 67 m, alapterületű, iires,
önkoľmányzati fulajdonú, félemeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség
bérbeadásĺához hatźtrozott időre, 20|9. december 3I. napjáig, M. 4. adószámmal
rendelkező magánszemély ľészéľe, audió-vizuális (spotok, reklámok, langminták ós

hangalámondások készítése) tevékenység céIjźra, 42.246,. Ft/hó + Afa béľleti +
közuzemi és külĺinszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szeruődésmegkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szolgáló hetyiségek béľbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)

sztmíBudapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldahi kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źlírźtsát vállalja a leendő

béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺridő: 2014. május 12.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben foglalt határĺdőn beliil
szeľződéskötésre nem került sor. További intézkedést nem igényel.

Pyľo-Bdn ffi. béľbevételí kéľelme a Budapest VIil. keriilet, Somogli B. u. 14. szđ.m

alatti Íłres, önkoľmdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

482 1201' 4. (v.05.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénziiryi Bizotts ág határ ozata
(14 igen,0 nem, 0 tartőnkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzáidrul a Budapest vlil., 36425l0lNl he|yrajzi számon ny|lvĺĺntaľtott, Budapest
vilI., Somoryi B. u. |4. szétm a|att elhelyezkedő, 50 m" alapterületű, tires,

önkoľmányzati tulajdonú, utcai ťoldszinti helyiség bérbeadásahozhatfuozott íďőtartamra,

20|9. december 3l. napjáig a Pyľo-Bán Kft. részére, kiskereskedelem (szeszźlrusitás

nélktil) cé|jźra,53.334.. Ft/hó + Áfa bérleti + köziizemĹ és kiĺlönszolgźitatási díjak
összegen.

2.) abérleti szeruódésmegkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljĺĺľa szolgźiő helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiről szóló 35ĺ20|3. (VI. 20.)

szám,ű Budapest Józsefuaľosi onkormĺányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségváLlalási nyilatkozat a7áirását vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatźriđo f}I 4. május 1 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľződés 20|'4.júIĺus l1.én megktĺtésľe
keľült. További ĺntézkedést nem ĺgényel.



BARAKZAI Bt. alacsonyabb béľleti díj megdllapítlÍsdra vonatkozó kéľelme a
Budapest VIII. József krt. 48. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség

tekintetében

483 l20t 4. (v.05.) sz. Vá ros gazd álko dásÍ és Pénzĺi gyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(3 ĺgen' 11 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

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

I.) módosítja a 240/2014. (Iil. I0.) szómú határozatát a bérleti díj tekintetében, ĺźs hozzájárul
a BARAKZAI Bt. által használt, Budapest VIII., 35229 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József lcrt. 48. szám alatt található, ]57 m, alapterületű,
önlarmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti nem lalrns célti t;zlethelyiség ?ijbóIt
bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási tdő kikatésével élelmiszer jellegíi
ýeg/es keresked.ele,m (keleti élelm.iszerekforga.lmazó.so) szeszesital árusító.s nélkül céIjóła.,
60.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és ktilönszolgáltatósi díjon.

2.) a bérbeadás feltétele, hogł afennólló hasznólati díjhátralék a bérleti szerződés megkatése
előtt kie głenlítésre kerülj Ón.

3.) az onlarmónyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgźló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóIó 35/20]3. (ĺ/I. 20.) szómú önlarmányzati rendelet 18. s (1) bekezdésében

foglak bérleti szerződés megkatésére vonatkozó határidőket jelen hatórozatról szóló
érte s ít é s kć zhezv é tel étől kell s z ómítąnĹ

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. május 12.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. május 7.én íľásban éľtesítették a
határozatról. Tovább intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat Teszdrsz Kúroly tanócsadói tevékenységének 2014. đprilÍs havi teljesítés
igazolltsúra

48 4 l20| 4. (v.05.) sz. Városgazdálko dási és Pénzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Teszźrsz Kĺáľollyal kötött megbizási szerződés teljesítés
igazo|ásátzDl4. április 1-jétől 2014, ápľilis 30-ig terjedő iđoszak'ra.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźnozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áirásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Haténđ(i: 20| 4. máj us 20.

A Jeg5ĺzőĺ Kabinet Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Teszáľsz
Káľoly ľészéľe a telj esítésĺgazolás a|áirása megttirtént.



Javaslat HarkúIy Gyöngyi tandcsadói tevékenységének 2014. dprilis havi teljesítés
Ígazollźsdra

485 ĺ 20 1 4. (v. 0 5.) sz. Vá ľo s g azdáilko dźls ĺ és P énzü gyĺ B izo tts ág hatńr ozata
(14 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. javasolja elfogadásra a Harkály Gyöngyivel kötött megbízźtsi szerzođés teljesítés
ígazolását2014. ápľilis 1-jétől 201-4. április 30-ig terjedő időszakra.

2. felkéľi a polgáľmestert a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs aláítźsfua.

Felęlős: polgármester
Hataridő: 20|4. május 20.

A' Jegyzői Kabinet Szeruezési és Képviselőĺ Iľoda táĘékoztatása alapján: Harkály
Gyiin gyi r észér e a telj es ítés igazoliás aläír ása m e gtö ľtént.

Javaslat R. E. tulajdonúban lévő, Budapest VIII., Kiss Jóaef IL ...... szdm
al att i l a kás in g at I an v ět e l dr h dtr aI é kdr a v o n at ko uí r é s zl etlizeté s i me g á ll ap o d lźs

megkötésěre zÁnr tjĺÉs

488 l 20 | 4. (v. 1 2. ) sz. Vá ľo s g azdá.J.ko dáls ĺ és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) engedélyezi R. E' részérc az źita|a megvásárolt, Budapest VIII., Kiss József u. ... .

szźnn a|atti . . . hľsz-ú ingatlanon fennálló I .20I .025,- Ft megfizetéséľe perbeli
egyezségkeľetében rész|etťĺzetési megállapodás megkötését az alábbiak szerint:
- ńszletťlzetés ideje: 36 hónap
- kamat mértéke 2,6 yo

- részlet ĺisszege: havonta egyenlő mértékű, 34.716,-Ft
- hĺĺľom havi tĺiľlesztő tészlet elmaradása esetén a teljes hátra|ék egycisszegben válik

esedékessé
- késedelmes Íizetés esetén a késedelmi kamat mértéke: |0 %.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy jogi képviselője tftján kezdeményezze a perbeli egyezség
megkĺitését.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető ígazgatőja
Hatźriđő: 20| 4. május 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A peľbelĺ egyezség megkötésľe keľĺilt. Az iiw
további ĺntézkedést nem igényel.

l0



Javaslat Budapest, Itízsefvdros Magdolna negyed program III. önkormúnyzati
b éľ h lÍzf,e I új ít lÍs kiv ite l e zé s e Ker et me g dll ap o d lt s o s e Ij dr ús mds o dik s zakas zd h o z

',Vdllalkouźsi 
szerződés keľetében Budapest, Jlíaefvdros Magdolna negyed program

III. önkormúnyzati bérhdzfelújítlÍs kivitelezése 4. rész, tdrglú konzultdciós felhívlÍs
elfogaddsúra

50 4 ĺ20 1' 4. (v. 12.) sz. Váľos gazdálko dásĺ és Pénzü gyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(11 ĺgeno 0 nem, 4 ŕartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest,
Józsefváros Magdolna negłed program III. c;nkormányzati bérhĺźzfelújítás kivitelezése 4,

rész', tárgyűkozbęszeruési eljárásban úgy dönt, hogy

1 2014. április 3o-źln a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáéľt Felelős Helyettes
Allamtitkláľság Kĺizbeszeruési FelĹigyeleti FőosztáIy FPFl478l5l2014 iktatószźtmoĺ kiállított a
Vł\zlraqzarzÄoi oliÁ.4o.ą ltaĺął|rnzA tő'-aaąłA foĺfolmr'r *ł.l(oÁ-oll onAn-Äoi íonr,rcí.ttrÁnĺ,o olo^łá.vJr vlJqqJr4 vvllolĄvzv L4lrv5olv l4ll4ll!l4 urruvJvĚvllvllvlZvĎt l4luollv4rJą ąLqPJqL

elfo gadj a a koĺuultációs felhívást.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. május l 2.

A Jeg5ĺzői Kabinet táĘékoztatása alapján: A határozatban foglaltaknak megfelelően a
konzultációs felhívást a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM fe|é az lĺsz.Ker
Kft. megküldte.

MNPIII G2/I progrumon beliil,,Álldskereső TeadéIutún,, szolgtźItatús
lebonyolítlÍslÍhoz kapcsolódófeladatok ellútúsa tórgyíl, kijzbeszerzési értékhatdrt el

nem érő beszerzési eljdľlÍs eľedményěnek megdllapítúsa

505 l20 t 4. (v. 1 2.) sz. Váľos gazdá|kod ási és Pénzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

a,,JCsGyK Álláskeľeső Klub és Tľéning'' projekt,,Áiláskereső Teadélután,, szo\gźiltatás
lebonyolításźůloz kapcsolódó feladatok e||átásataryyú,kozbeszerzési éľtékhatáľt el nem
érő beszerzési eljrĺľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Hatlíridő: 20|4. mźĄus 12.

a ,,legalacsonyabb cisszegű ellenszolgáltatás,, biráIati szempont a|apján aközbeszerzési
érték.hatźlrt el nem étő beszerzési eljaĺás nyertese Fejér Noémi ev. (széküely: 1114
Budapest, Bukarest ü. 6., nyilvĺántaľtási szrĺm: 20456680, adőszám: 60349703-I-43)
érvényes ajźn|atot tevő, elfogadott ajźnlati źtta' me|y az ellenszolgáltatás összege a
szerzőďés id(jtartanźna 2. 400. 000 Ft.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: 2014. május 12.

1.

l1



3. ahatározat 2. pontja a|apján felkéľi a polgármesteľt a nyeľtes ajźtĺú'attevővel kötendő
szer ző dés alźúr ásźlr a.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő : a szerződés aláír ásźnak hataľidej e 20 | 4. máj us 1 5.

A Józsefuáľosi Szociálĺs Szolgáttató és Gyermekjóléti Központtájékoztatása alapján: Az
,,Áiláskeľeső teadélután'' szolgáltatás megvalósításńra kiíľt beszerzési eljárás
nyeľtesével, Fejéľ Noémĺ egyéni vállalkozóva| a szerződés aláírására 2014. május 15.én
soľ keľfilt.

Tulajdonosí hozztÍjúrulds, a Budapest WII. ker. Kerepesi úti SzlÍzltÍb|ł híd
felúj í.tds a/dtépítés e közter íileti munkóihoz

50 6 I 20 1 4. (v. 1 2.) sz. Vá ľo s g azdáilko dás i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 Í'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Pest-Terv Kft. részéľe, a
Budapest VIII. ker. Keľepesi túi Szźľ,|źhú híd fe|,tiításalátépítése közteľĹileti munkáihoz
szfüséges fulajdonosi hozzźtjźrulźtsát megadja a következő feltételekkel:

|J gyiratszám: | 6-623 l 20 I 4.
Kéľelmező: Pest-Terv K-ft. tervező: Schwáb Péter.
Helyszínek: Budapest VIII' Asztalos Sándor u. (Kerepesi úti torkolati szakasza) (hľsz.:

3 8 8 3 6/ 1 ), aszfa\t tltp á|y a és aszfalt j ĺĺľda, burkolatbontás s al érintett,

Táĺgy: Tulajdonosí hozzájáruIás, a Budapest VIII. keľ. Kerepesi tlti Szźalábtl
híd felúj ításďátépítése ktjzteľĹileti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett jiĺľda tełies szélesséeében és ľétegľendjében. útpálya teljes
torkolati szélességében (a Keľepesi úti telekhatáľtól számított 10 méter hosszon) és telies
ľétegrendi ében szőnyegezéssel történő végleees helyreállítása,
. a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- ktizteľůilet alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat,
- jól látható antajékoztatják az ifthasznźiőkat, a burkolatbontás vaľhatő iďőtartamárőI,
- kötelezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺiľténő helyreállítására,
- abenůlázó és kivitelezókozosen 5 év garunciźt vállal a helyreállított burkolatéľt.

Egyéb kikĺitések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľületén érintett közműtulajdonosoktól

(közműszolgá1tatóktól), azokeseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyeletet kéľ.

Felelős: polgáľmester
Hatánďil : 20I 4. május 1 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáily tájékoztatása alapján: A ktizteľĺĺletĺ
munkához szükséges tulajdonosi és kłizútkezelőihozzájáľulás kiadásra keľĺĺlt.
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r av as l at kii zt e ľ iil et e k d íj m e nt e s h as zn úI at ún a k b izt o s ít lÍ s úr a

507 l 20L 4. (v .I2.) sz. V á ľo s g azdá.Jko dás i és P énzü ryĺ B izotts ág hatär ozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-hasznźtlati
hozzájarulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi iigyben:

Köaerulet -hasznźiő, kér e|męző :

Kdzteriil et -haszná|at idej e :

Köaerul et .használat cé|j a:

KdzteľĹilet -hasznźiat helve :

Közterület -hasznźl|ő. kérelmező :

KözteľĹilet -haszná|at idej e :

Közteľület -hasznźiat cé|j a:
K<izterĹilet -haszná|at helve :

ProÍi Konténeľ Kft.
(1124 Budapest, Fodor utcal23.)
2014. május 15. -2014. december 31.
konténer
Bauer S. u. 4.
Bauer S. u. 11.

Dankó u. 17.

Dankó v20.
Dobozi t.17.
Dobozi u. 19.

LlĄzau.22.
Lujzau.30.
Lt$2au.34.
Magdolna u.12.
Magdolna u.20.
Magdolna u.44.
Nagyfuvaľos u. 26.
Szerdahelyi u. 18.
Karácsony S.u.22.
3dbKöZteľĹilet -haszná|at nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2014. május 12.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ t)gyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél részére2014. május 19.én kiadásra keľĺilt.

508 1201 4. (v. 12.) sz. Váľos g azdä|kodńsi és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizteriilet-hasznźllati
hozzáĄźru|ást ad _ díjmentességgel' - az alábbi ügyben:

Maryaľ Honvédség LudovÍka Zászlőalj
(110l Budapest, Hungáľia kľt. 9-11.)
20|4. május 16. - 20|4. május 18.

rendezvény, egyéb elkerített tęľület
Korányi Sandor u. paľk felőli oldalánál (Üilői rit -
Diószegi u.)
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Közterĺilet-haszná|atnagysźąa.. 8 300m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 1 2.

A Vag5rongazdáikodálsi ós Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
üryfél részéľe 2014. május 19.én kiadásra keľĺĺlt.

J av as l at a v óI as zt lźs i h iľ detőt tÍb l úk e l h ely e zé s é n e k m ó do s ít lÍs dr a

509 12014. (v. 1 2.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ oza;ta
(13 igen' 2 nem,O tartőzkodás szavazatta|)

A Vár.osgazdálkodási és Pérziigyi Bizottság úgy d<int, hogy a 44912014. (IV.28.) sz.
hatźlt ozatźú vi s szavoni a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4. május l 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztatása alapján: A dtĺntés
végrehajtása további intézkedést nem igényel.

510 ĺ 201 4. (v. 1 2. ) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáls i és P énzü ryi B izo tts ág határ ozata
(5 igen' 10 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

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

köztertilet-használati hozzájárulást ad_ díjmentességgel - az alábbi ügłben:

Kĺjztertilet-használó, kérelmező: Jóaefvdrosi Kiizteriilet.feliigłelet és Vlźľosíłzemeltetési
Szolgdlat
(1084 Budapest, Máýás tér 15.)

Közterület-használat ideje: 2014' május ]2. - 20]4. május 26.

Közterület-hasznólat célja: választósi hirdetőtáblák kihelyezése
Koztertilet-használat helye: melléklet szerint
KÓzteri)let-használat nag,lsága: 40 x ] m2

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201 4. május 1 2.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály táĘékoztatása alapján: A hatáľozat az
ügyfél részére201'4. május 19.én kĺadásľa keľült.

(
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A Muľo-Phral-Testvéľem Cigdny-Magy ar Túľsadalmi ěs KuIt urdlis Egyes ĺilet
bérbevételi kérelme a Budapest VIn., Baueľ S. u 4. szdm alatti iires önkoľmdnyzati

t ulaj donú h elyis ég vonatkozlÍs lÍb gn

511 1201 4. (v. 12.) sz. Váľos gazd álkodásĺ és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzójĺźrul aBudapest VIil., 35087/A/0 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, természetben a
Budapest vI[., Bauer S. u. 4. szétm a|aÍIi,25 m, alapteľülettĺ, utcai bejárat.ú., füldszinti nem
lakás célri helyiségre a bérleti szerzódés megkötéséhez, hattlrozat|an idore 30 napos
fe|monĺlási iĺlővęl a Muro.Phral.Testvérem Cigány.Magyar Társadalmi és Kulturális
Egyesůilet szociális és oktatasi tevékenység céLjára a mindenkori tŁemeltetési kĺiltség <isszegíi
(a határozathozatal időpontjában 8.375,. Ft/hó) + Ata béľIeti + közuzemí- és
ktilĺinszolgáItatási díjak tisszegen, azza| a feltétellel, hogy a hattrozatról szóló éľtesítés
kézhezvéte|étől szźnnitott 8 napon belül az Egyesület a20I4. ápľilis 30-ig fennáLlő 79.344,- Ft
víz- és csatoľnadíj, vďamint szemétszá|lítási díj + 20|4. mĺĺrcius 3l-ig 3.937,- Ft késedelmi
kamat, összesen 83 .28l,- Ft hátralék át me gťĺzeti.

2.) u 1.) pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy a bérlő köteles a honlapján, sajtó
megjelenésein a Budapęst Józsefuárosi onkormźnyzatottámogatóként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasznźiatot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyíĺlés,

ľendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Béľbeadót tájékoztatni, meghívót küldeni.
b) minden év marcius 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szakmai tervét,

amelyből kideľiil, hogy milyen eseményeket tęľvez az év sońtn megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá,|ja

Józsefuáľos és ajózsefuarosi lakosok érdekeit.
c) minden év május 31. napjáig benyújtani az elóző éves tevékenységéľől szőIő, az

onkoľmanyzatá|talmeghatźrozotttaľtalmúszakmaibeszźmo|őját.
d) a helyiségbeÍI az a|apszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedé|yezetttevékenységetfolyamatosanfolytatni.

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és elfogadására a hatásköľel
rendelkező bizottsźry (Humanszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskĺirrel
rendelkező bizottság a szakmal teľvet és beszámolót elfogadta,,(Igy a civil tevékenységhez
kapcsolódó béľleti đíj az adott évre is érvényben maľad.

4.) amennyiben a szervezet a 2.) poĺt szerinti első éves beszĺímolóját a szakmai bizotĺsźry
tészére benyújtotta, és azt abízottság elfogadta, az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺe a béľleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a
józsefulírosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a 24812013. (VI.l9.) számű Képviselő-testiileti határozat 26. pont a.)' b.)
vagy c.) pontja szerinti méľtékre módosíthatj a, a bér|eti szerzóďés egyéb feltételeinek
v á|to zatlanul hagyása mellett.

5.) amennyiben a bér|ő a fenti kötelezettségeinek nem tesz e|eget, illetve a szakmai terve,
sza|ĺłnai beszámolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét |egalźlbb részben
Józsefuaľos érdekében végezi, űgy a béľleti dij az érintett év januĺĺľ I. napjźĺő|, az akkor
érvényes szabályok szeńnt kiszźmitott bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékrę
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszĺĺmolójaalapjźnbizonyított, hogy
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tevékenységét csak részben végezte Józsefváros éľdekében, úgy a bérleti dijaa nem lakás
célú helyiségek béľleti díjának megállapításáról szóló 248l20L3. (VI.19.) sztlmtl
Képviselő-testtileti határozat 26. pontjźtban meghatźrozott eggyel magasabb kategóriába
sorolt bérleti đíjľa emelkedik.

6.) a béľleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy az Önkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljara szolgáló lrelyiségek béľbeadásárrak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szětmű Budapest Józsefulírosi Önkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti dijnak megfelelő óvadék megťrzetését, vaIamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá||alási nyilatkozat aIáírását vá|la|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetłS igazgatőja
Hataĺidő: 2014. május l 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľtő a ľendeletben foglalt határidőn belĺĺl nem
I r jił?i'łł < n a- R,| Á'o ł .|.^''.í l't.i in ł Än|, ar| Äs4 n an i łÁn. ra|nvtul! Ďź!luuu!Đ!. IvÝ 4pvL lutlznvu!Đl uvlu rĚ)wuJvr.

J av as lat az ij n ko ľ m úny zati fe lad ato kh o z é s c él o kh o z k ap c s o ló dó t ev é k e ny s é g et v é g ző
szervezetek kedvezményes béľIeti díjdnak tovltbbi 1 évľe történő engedélyezésére

512 1201 4. (v. 1 2.) sz. Váľo s g azdá'Ikodásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., 35456l0lil3|
és 35456/0ĺN36 he|yrajzi számon nľilvántaľtott, természetben a Budapest vlil.' Kálvárĺa
tér 19. szźtm alattta|á|hatő,4I+I41ĺŕ alapteľĹilehĺ, önkoľmányzatí tulajdonú, nem lakás célú
helyiségekľe a Moľavcsĺk Alapítvánnyal kötött bérleti szerzłĺdés, a Képviselő-testÍilet
248120|3. (VI. l9.) szźlmuhatźlrozatźnakZg. Pontją valamint a Humánszolgáltatási Bizottság
34l20I4. (III. 03.) számű hatźnozata a|apjan a bérleti díjat további 1 évre, azaz 20Í4.
december 3|-ig a kedvezményes bérleti díj, mely ahatáľozathozata| időpontjában 97.|39,-
Ft/hó + Afa łkönj.zemi és külĺinszo|gál|tatási díjak összegéná|lapitjameg.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatźniďó:Z0 1 4. május 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. május 15.én íľásban értesítették.
További intézkedést nem igényel.

5|3 l 201 4. (v. 1 2.) sz. Vá ľos gazdálko dási és Pénzügyĺ Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII., 36793l0ĺN17
helyľajzi számon nyilvantartott, természetben a Budapest VIII.' Pál u. 3. szźlrrl alattta|źůhatő'
150 m" alapteľületű, önkoľmányzati tulajdonú' nem lakás célú helyiségre a Szakja Tasĺ
Cstiling Buddhista Egyesĺilettel kötött bérleti szerződés, a Képviselő-testiilet
24812013.NI.l9.) számú hatáĺozatźlnak29. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság
34l20I4, (III.03.) szźtműhatźlrozataa|apjźn a béľleti díjat további 1 évre, azaz20I4. december
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3|-ig akedvezményes bérleti díj, mely ahatźrozathozata| id(5pontjában 35.183,. F.t/hó + Áfa
* kĺizüzemi és ktilĺjnszolgáLtatási díjak <isszegén á||apítja meg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4. május 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľIőt 2014. május 15.én írásban éľtesítették
További intézkedést ncm igónyel.

51 4 ĺ 201 4. (v. 1 2.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáłs i és P énzůi gy i B ĺzo tts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottsźry úgy dönt, hogy a Budapest VIII.,
35728117lNL94 he|yrajzĺ szźnnon nyilvĺĺntaľtott, természetben a Budapest vlil.' Práteľ u.
58. szám a|att ta]á|hatő, 47 rŕ alapteľĹilettĺ, ö'nkormźnyzati tulajdonú, nem lakás célú
helyiségľe a Jőzsefválľosi Spoľt Clubbal kötđtt bérleti szerzódés, a Képviselő-testtilet
248120|3. (VI. 19.) szźtműhatźrozatźnakZg. pontja, valamint a Humiánszolgaltatási Bizottság
34120|4. (III. 03.) szźlmű hatźlrozata a|apjźn a bérleti díjat további 1 évre, azaz 2014.
decembeľ 31-ig a mindenkoľi közös költségnek megfelelő összegű (a határozathozatal
időpontjában|9.129,- F.t/hó) + Áfa +koziszemi és különszo|gźitatási díjak ĺisszegen źůllapítja
meg.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatlíridő: 2014. május 1 9.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. május 15.én íľásban éľtesítették
Továbbĺ intézkedést nem igényel.

5l5 l 20 l 4. (v. 1 2. ) sz. Váro s g azdá|ko dálsi és Pénzůĺ gyi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., 34688ĺ0lN|'helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest
vlil., Sziláryĺ u. t/B. szám a|att ta|źihatő,25 m, alapteriilettĺ, önkoľmĺĺnyzati tu|ajďoní],
nem lakás célú helyiségre a,,Reményĺ Ede'' Cigányzenész Sziivetséggel kötött bérleti
szerzodés, a Képviselő-testiilet 248120|3. NI. l9.) számű hatźrozatźnak 29. pontja,
valamint a Humĺĺnszolgáltatási Bizottság 34l20I4. (I[. 03.) szétmí hatźlrozata alapján a
béľleti díjat további 1 évre, azaz 20|4. decembeľ 3I-ig a kedvezményes bérleti díj, mely a
határozathozata|időpontjában 6.422,. F.t/hó + Afałkozizemi és kiilönszolgáItatásidíjak
cĺ s sze gén á|Iapítja me g.

2.) u 1.) szeľinti kedvezményes bérleti díj feltétele, hogy a ,,Reményi Ede'' Cigźnyzenész
Sztlvetség jelen hataľozattőI szóló éľtesítés kézhezvéte|étő| szérnított 8 napon beliil
fennátló hźúralékát kiegyenlítse, ellenkező esetben az onkormźnyzat a kedvezményt
megvonja, és a bérleti đíjaabérleti szerződésben szereplő összegre emelkedik.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. május 19.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. május 15.én íľásban éľtesítették
További intézkedést nem igényel.

5t6ĺf0L4. (v.12.) sz. Városgazdálkodĺísi ós Pónziiryĺ Bizottsĺíg hntĺĹľozata
(15 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., 36788l0lil2
helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII.' Pál u. 6. száma|attta|á|hatő,
3O4 m2 alapteľületű, önkoľmányzatitn|ajdonú, nem lakás célú helyiségľe a Maryar Goju Kaj
Sztivetséggel kötött bérleti szerzođés, a Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźlmtl
hatfuozatának 29. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 3412014. (III. 03.) szźtmil
hatźrozata alapjan a bérleti díjat további 1 évre, azaz 2014. decembeľ 3l-ig a kedvezményes
bérleti díj, mely a határozathozata| időpontjában 52.!95,- Ft/hó + Afa + közüzemi és

különszo l g átItatási díj ak ö s szegén állapítj a me g.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|4. május 1 9.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľIőt 2014. május 15-én írásban éľtesítették.
Továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Paľa-Jiít Spoľtegyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest WII, Kardcsony Sóndor
u 22. szdm alatti iires iinkormd'nyzati talajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

517 l 201 4. (v. 1 2.) sz. Városgazdálko dásĺ és Pénzü5ri Bizotts ág batár ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájĺźrul a Budapest VIII., 35450 he|yrajzi sziímon nyilvantartott, Budapest VIil.'
Karácsony S. u.22. szźnna|attí,106 m, alapteľĹiletű, utcai bejźlratű, pinceszinti nem lakás
célú helyiségre a béľleti szerzodés megkĺitéséhez,hatźlrozatlan időre 30 napos felmondási
idővel aPara-frtt Spoľteryesiĺlettel adománybolt, klub és edzőterem tevékenység céljára
kedvezményes 48.000,. Ft/hó + Afa bérletĺ + kiłnłzemi- és kiilönszolgá|tatási díjak
összegen.

2.) az 1.) pontban megállapított béľleti díjak feltétele, hogy abér|o köteles a honlapjan, sajtó
megielenésein a Budapest Józsefuárosi onko rmźnyzatottĺámogatóként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghaszĺá|atot igénylő eseményekľől (fogadóóľa, gyűlés,

rendezvény, taĺácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót táj éko ftatni, meghívót ktildeni.
b) minden év marcius 15. napjáig benyrijtani az adott éwe vonatkozó szakmai tervét,

amelyből kideľĹil, hogy milyen eseményekettęrvez az év során megrendezti, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgźija
Józsefuáľos és ajózsefrárosi lakosok éľdekeit.
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c) minden év május 31. napjáig benyújtani az e|oző éves tevékenységéről sző|ó' az
onkoľmanyzatźita|meghatározotttaľtalmúszakmaibeszámolóját.

d) a helyiségben az a|apszabźůyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedé|yezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

3.) a szakrrrai terv és a szaknrai beszálnoló értékeléséľe és elfogadásźra a hatáskörľel
rendelkező bizottság (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hataskĺjĺľel
rendelkező bizottság a szakmaí tervet és beszámolót elfogadta, tlgy a civil tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díj az adott évre is érvényben marad.

4.) amennyiben a szervezet a 2.) pont szerinti első éves beszámolóját a sza|sĺlaí bizotĺság
tészére benffitotta, és azt abizottság elfogadta, az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsźąa kéľelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuaros, valamint a
józsefuaľosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a248120l3. (VI. 19.) sz,ám,ű Képviselő-testĺi|eti hatźlrozat26. pont a.)' b.)
vagy c.) pontja szerinti mértékľe módosíthatj a, a bér|eti szerződés egyéb feltételeinek
vźltozat|anu|hagyásamellett.

5.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szak<rnai teľve,
szakmai beszámolój a alapjźn nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuáľos érdekében végzí, tĘy a bérleti díj az érintett év januaľ 1. napjától, az a|<kor

éľvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció értékľe
emelkedik. Amennyiben abéľlő szakmai terve vagy beszámolójaa|apjźnbizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuaľos érdekében, tlgy a bérleti đíja a nem lakás
célú helyiségek bérleti díjának megállapításźrőI sző|ő 24812013. (VI. 19.) szźtmtl
Képviselő-testĺileti hatélrozat 26. pontjában meghataľozott eggyel magasabb kategőriába
sorolt béľleti díjra emelkedik.

6.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szol'gźůő helyiségek bérbeadásrĺnak feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.)
szźlmű' Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírźlsát vállalja a leendő
bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 20| 4. május 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a ľendeletben foglalt határĺdőn belůil nem
ki'tt'tt szerződést. További intézkedést nem ĺgényel.

A DI|IlA-Plusz Kft. bérletí díj csökkentési kérelme a Budapesí WII. kerÍilet,
Népszínhdz u 2I. szúm alattí helyiség vonatkozltsdban

518 ĺ 20 1 4. (v. 1 2. ) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls ĺ és P énzü gyĺ Bĺzotts ág hatá'ľ ozata
(l.5 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, 
^hogy 

nem engedélyezi a Budapest
Vm. kerület, Népszínhaz u. 21. szźlm a|atti 208m" alapteľĹiletű 3479910lł2 Í,rsz-tl
pinceszinti és a 258 m2 alapteľü|eťĺ 34799l0lV6 he|yrajzi számon nyilvantaľtott utcai
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bejaľatú ftjldszinti nem lakás célú helyiségeket bérlő DIWA-Plusz Kft. részére a bérleti díj
alacsonyabb összegen töľténő megállapítását.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. május 1 9.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. május |6.án íľásban éľtesítették
További intézkedóst ncm igónycl.

Az MGL Iveel Bt. kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Víg u. 20. suźm alatti
iinkormdnyzati tulajdonú nem luklts céIú helyiségre vonatkozlí bérleti szerződés

s zer ződés köté s i h atdr i d ej é n e k 2 h ó n app al v al ó m e g h o s s za b b ít lts úr a

519ĺ20|,4. (v.12.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsńghatározata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy hoaújúľul a Budapest VIII.'
34929l2lV6 heLyrajzi számon nyilvlíntaľtott, természetben a Budapest VIII.' Víg u. 20.
szálm a\att talá|ható, 30 m, alapteľületíĺ, iires, önkoľmányzati t|ilajďonú, utcai bejĺĺĺafu
fiildszinti helyiség vonatkozásában a bérleti szerződés szerződéskĺltési hataľidejének 2014.
május 19-ig t<irténő meghosszabbitásźúlozazMGL Iveel Bt. tészéte.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatő
Hatráľidő: 2014. május 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľIőt 2014. május 16.án íľásban éľtesítették.
TovábbÍ intézkedést nem igényel.

ravaslaí gépkocsi-beúlló bérbeadásdra (3 db)

520 l 20t4. (v. 1 2.) sz. Vá ros g azdáiko dálsi és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szánn alatti telken V. S. részére töľténő
gépkocsi-beálló bérbeadás targyábanhozoIt3z}lz}I4. (III.24.) szźtmilhatźrozatát.

2. engedélyezi McDonald's (képviselő: Horváth Ágnes, székhely: 1097 Budapest, Albeľt
Flórian iÍ 3lb, adőszźm: 10624500-24-44; cégegyzékszám: 01-09-078924) tészére
hatźrozat|an idejű bérleti szerzőđés megkötését a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźlm a|atti
3557611hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft
+ Áfa/hó béľleti díj mellett.

3. Az 59ĺ2O|l. (XI. 07.) száĺrń onkoľmlínyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan a béľleti
szęrz(5dés Intá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű
óvadék megfizetése.
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4. Az59l2OI1. (XI. 07.) szźmíonkoľmanyzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtn
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. május l 2.

A Iűsfalu lfft. tájékoztatása alapján: A bóľlctÍ szcrződós alĺĺíľĺĺsrn keľült 2014. május
14.én. Az üry további intézkedést nem igényel.

521 l 20 1 4. (v. 1 2.) sz. Vá ro s g azdá"J.ko dáls i és Pénzü ryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(15 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi Béhm Ügyvédi Iľoda ftépviseli: dr. Béhm Lajos) részéte hatźrozatlm ideju
bérleti szerzódés megkĺitését a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 29. szźĺn a|atti 35463
hĺsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźůIőra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft +

nĺana bérleti díj mellett.

2. kz 59120|1. (XI. 07.) szárĺń onkoľmĺĺnyzati ľendelet 13. $ (2)bekezďése alapján a bérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59120|1. CXI. 07 .) szźmt onkoľmányzati renđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjan
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyíIatkozatkozjegyzői okiratba fog|a|ásźúő|, a
bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Határidő: 20|4. május 12.

A Kĺsfatu Kft. tájékoztatása alapján: A béľletĺ szerződés aláírásľa keľült 2014. május
|6-án. Az üry további ĺntézkedést nem igényel.

522 l 20 | 4. (v. 1 2.) sz. Vá ľo s g azdź.Iko dálsi és Pénzii gy i B izo tts ág határ ozata
(15 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engeďéIyezi S. E. részéręhatźrozat|anidejiĺ béľletí szerzodés megkĺitését a Budapest VIII.,
Tolnai Lajos ll.26. sztlmaIatti3496| hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźi|őra,3O napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

2. Az 59120|1. Cx. 07.) számí onkormanyzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerzőďés hata|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ
óvadék megflzetése.

3. Az 59l2OI1. CXI. 07.) szźmtĺ onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyolđa|ú kĺitelezettség vállďó nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékéľe tekintettel.
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Felelős: Kisfalu Kft' iigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. május l 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatről az értesítést kikůildték 2014. május
19.én. A béľleti szeľződés nem kerĺĺlt aláíľásľa. Az üry továbbĺ intézkedést nem igényel.

Ep-Kar Zrt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Dobozi u 21. szdm alaÍti
Íir e s ii n ko r mdny zat i t ulaj do n ú h e Iy is é g v o n at ko zlts db an

525 l 201'4. (v. 1 2.) sz. Város gazdálkodás Í és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(|'1 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzlźidrul a Budapest VIII., 3537510lN4 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. Dobozi u. 2|. szám alatt ta|źihatő, 76 m, alapterĹilehĺ, üľes, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejaĺatu, ftilĺl,szinti helyiség bérbeadásáhozhatźtrozat|an időre, 30 napos
felmondási hatĺĺľidővel, az F;pkar Zrt. részére, iroda céljaľa, 78.000o. Ft/hó + Áfa
bérletĺ * kijziszemi és különszolgáltatási díj ak összegen.

2.) a bérleti szerzódésmegkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzatfulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szolgźiő helyiségek béľbeadásĺínak feltételeiľől szóló 35l20l3. (VI. 20.)
számĹlBudapest Józsefuarosi onkoľmlínyzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapjĺán 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvźt||alási nyilatkozat alźirásélt vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiď(5: 20I 4. máj us 1 9.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlő a ľendeletben foglalt határÍdőn belůĺl nem
kiittitt szeľződést. Továbbĺ intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat Vas Dúvid tandcsadói tevékenységének 2014. óprilis havi teljesítés
igazolúsdľa

526 l20I4. (v. 1 2.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja elfogadásra a Vas Dáviddal kdtött megbizási szerződés teljesítés igazo|ását2014.
ápľilis 1-jétől 20|4, április 30-ig teľjedó időszakła.
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2. felkéľi a polgáľmestert a hatáttozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. mźtjus 27 .

A Jegĺzői Kabinet Szeľvezésĺ és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Vas Dávid
részéľe a telj esítésĺgazolás a|áirása megtiiľtént.

J av as l at út kúľr al k ap c s o lato s kúľté ríté s i ig é ny r e n d e zé s é ľ e
zÁnr tjĺns

528 l 201 4. (v. 1 6.) sz. Vá ros gazdálko dási és Pénzüryi Bizotts ág batár ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy hozzájányl allhoz, hogy az
onkoľmĺĺnyzat 96001|079|0640800 kĺitvényszámű biztosítás |.4.I sz.,,Általiános feletősség
biztosítłís'' a|apjźn _ az tĺtktrtérítési előinínyzat terhére _ Sz' Zs. B. tulajdonában lévő,

.... frsz-ú gépjáľműben keletkezett kĺfuľal kapcsolatban felmeľĹilt és az onkoľmányzatot
teľhelő 42.554,-Ft <inĺészt el nem érő ĺisszege megťlzetésre keľüljön a kaľosult részére. A
kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben Sz. Zs. B. nyilatkozik arrő|, hogy a
kíľtéľítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további káľtérítési igényéről az
Önkorman y zatta| szemb en.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Köĺeľtilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
igazgatőja
Hatáľidő: 2014. május 31.

A Józsefváľosĺ VáľosĺĺzemeltetésÍ Szolgálat tájékoztatńsa alapján: Az eryezség Đ
Józs efváľo si onkoľm ány zat és a káľosu lt között 2014. máj us 22-én létľej ött.
A Pénzĺiryĺ Üryosztá|y tájékoztatása alapján: az ügrfél tulajdonában lévő gópjármíĺben
keletkezett, úthibából eredő káľľa| kapcsolatban felmeľiitt és az onkormányzatot
teľhelő 42.554.-Ft iinľész összege 2014.06.05.én átutallátsra került káľosult részére.

Javaslaí N. K. kdriigyében egyezségkiitésre
zĺRI ÜlÉs

529 ĺ 20 1 4. (v. 1 6.) sz. Vá ro s g azdá,Jko dáls i és Pénzü ryi B izotts áłg hatáłr ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzźýźru| N. K. (ügyiľatszám: 28-8912014.) káľügyében egyezségkötéshez az
előteľjesztés mellékletét képező megállapodás szeľinti taľtalommal.
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2. felkéri a polgáľmestert az 1. pont szeľinti megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 1. pont: 2014. május 19.

2. poĺt.. 2014. május 3 1.

A Pénziigyi tigyosztály, valamint a Jegĺzőĺ Kabinet Ttirvényességi és.Peľképviseleti
Iľoda tájékoztatása alapján: A megáIlapodást valamennyĺ féI aláíľta. Az Onkoľmányzat
96001107910640800 kiitvényszámú biztosítás 1.4.t. s,. ,,Älta|ános felelősség biztosítás''
alapján az íigfé| balesetével (üryĺratszám: 28.8912014.) kapcsolatban felmeľült és az
onkoľmányzatot teľhe|ő, a Bwtosítĺí által megállapĺtott kártérítés tisszege 50.000,.Ft,
azazöfuenezer foľint 2014. augusztus 6-ánmegfuetésľe került a káľosult részére.

Iavaslat a ,,Budapest, WII keriilet Teleki téľi piac élőerővel biztosított
v agy o nv é delmi őr zé s e " t dr gy ú kö zb e s ze ľ zé s i e lj ór ds m e g in dít lźs dr a

530 l20| 4. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálko dás i és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,Budapest, VIII. keľĹilet Teleki téri piac
élőerővel biaosított vagyonvédelmi őrzése,, tárgytlkôzbeszeruési eljaĺásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzések'ĺol szóló 20II. évi CVil. töľvény Harmadik Része és a 9a. $ (2)

bekezđés a) pontja szerinti, hirdetmény nélkiili taľgyalásos eljaľást folytat le.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 20|4. május 1 6.

2. elfogadj a az előterjesztés 2. szźtmű mellékletét képező eljarást indító ajźtn|attéte|i felhívást
és dokumentźrciőt, melyet megküld

1. az Ata|ian Global Seľvices & Security Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmrĺľk u. 16.)

részéte, tekintettel alľa, hogy a korábbi eljárás szeľinti ajźn|ata a Kbt. 74. $ (l)
bekezdés d) és e) pontja alapjáĺvolt érvénytelen'

2. a T.o.M Contľoll 200I Yagyonvédelmi és Szolgáltatő Zrt. (székhely: 1106 Budapest'
Maglódi ifi 25.) részére, tekintettel aľra, hogy a koľábbi eljaľás szerinti ajźrůata a Kbt.
74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjánvolt érvénytelen.

Felelős : polgĺíľmester
Hatáľidő: 20|4. május 1 6.

A Jegyzői Kabĺnet tájékoztatálsa alapján: A határozat 2. pontja alapján az ajńnlattételľe
fetkért gazdasági szeľeplők részéľe az ń)sz-Keľ Kft. a ktizbeszerzési eljáľást megindító
felhívást és az aj ánlattételi dokumentációt továbbította.

Iavaslat a ,,Budapest-Jóuefvúros, Magdolna Negyed Program III.,' (azonosító
s zdm : KMo P- 5. 1. l./B - 1 2-k-2 0 I 2- 0 0 0 1 )' T4/4 - Teh ets ég g on do zó m íÍh ely e k

szervezése és mííkijdtetése,'tórgyú kijzbeszerzési eljdrús megindítlÍsdra

53|12014. (v.16.) sz. Váľosg azdá.Jkodńsi és Pénziiryi Bizotts ág hatńrozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed
Program III.'' (azonosító szám: KMoP-5.l.|.lB-I2-k-20|2-000l)' T4l4 - Tehetséggondozó
műhelyek szewezése és mfüödtetése'' taľgyú kozbeszetzési eljaĺásban úgy dĺ!nt, hogy

l. akozbeszeľzésekről sző|ő 20ll. évi CVIII. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, rrerrrzeti eljár.ásľend szeľirrti, nyílt közbeszerzési eljárást folýat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 1 6.

2. elfogadja az e|oteqesztés 2. szźlrĺli:' mellékletét képezo kozbeszerzési eljaľás indító
ajźnlattéte|i felhívást és a 3. szźnĺÍlmellékletét képezó ajánlattételi dokumentácíőt.

Felelős: polgármesteľ
Hatráridő: 20|4. május 16.

A Jegĺzői Kabĺnet táfiékoztatása alapjánz Az,Flsz-Keľ Kft. intézkedett az aján|attételi
felhívás megielenéséľől, mely a Kőzbeszerzésĺ Eľtesítő 2014164 számában megielent.

MNPIru G2/1 programon beliłl ÁIldskeresési technikúk tréning túrgyú, közbeszerzési
értékhatdrt el nem érő beszerzési eljúrds ełedměnyének visszavonúsa' új eljúrds

megindítúsa

532 12014. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bĺzotts ág batár ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I . a 3 3 6 l 201 4. (III. 2 8. ) számí: hatźr ozatát visszavonj a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2014. május 1 6.

2. felkén a polgáľmesteľt a ,,JCsGyK Áiláskereső Klub és Tréning'' projekt ,,JCsGyK
Alláskeľesési technikák tréning'' tźttgytl, kozbeszerzési értékhatáľt el nem éro beszerzési
elj áĺás lefolytatásához szfüséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. május 1 6.

A Józsefuáľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Kiizpont, valamint a R.év& Zrt.
tńjékoztatása alapján2 az ,,Alláskeľesésĺ technĺkák tľéning,, tárgyú beszeľzésĺ eljáľás
lefolytatása megtiiľtént. Az eljáľás eredményes volt, nyeľtese a Tanakodó Kft. volt'
Felek közőtt a szerződés aláíľásľa kerü|t.
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Javaslat a ,,Jóaefvúros Keriileti Epítési Szabdlyzata QornSĄ módosítlÍsa,, túrgyú,
közbeszeľzési értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljúrús eredményének

megóIlapítlúsúra

533 l 2014. (v. 1 6.) sz. Város gazdálkodási és Pénziiryi Bizotts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 Í'artőzkodás szavazatta|)

A ,Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Józsefvĺĺros KerĹileti Építési Szabá|yzata
(JOKESZ) módosításď, tź,tgy,tl,kozbeszeruési értékhatĺírt elnem érőbeszerzési eljaľásban úgy
dönt, hogy

1. a Pľo Aĺch Épftész Studió Bt. (székhely: 1085 Budapest, József kľt. 36.) és aMu-He|y Zrt.
(székhely: 1065 Buđapest, Bajcsy Zsilinszky út 31.) ajźn|attevők ajánlata érvényes,
ajánlattevők alkalmasakaszerzodés teljesítésére és nem állnak kizáĺő okhatá|yaa|att.

Fęlelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2014. május 1 6.

2. abeszerzési eljĺĺľás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. május 1 6.

3. a beszerzésí e|játás nyeľtese Pľo Arch Építész stúdió Bt. (székhelye: 1085 Budapest,
József kn. 36., cégegyzékszáma: 01-06-2|3779)' amely a legalacsonyabb összegű
érvényes aján|atot adta, ajáÍIlata az ajánlatkéľő rendelkezésére álló fedezeten belül van,
alkalmas aszerzőđés teljesítéséľe és nem áI|k'lzarő ok hatálya alatt.
Elfogadott ajźn|atiáľa 6.500.000 Ft + Áľ.e..

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|4. május 1 6.

4. ahatátozat3. pontjaa|apjarl felkéľi a polgármesteľt a szerződés a|źńtására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201_4. május 16.

A Váľosfejlesztési és Főépítészi Üryosztály tájékoztatása alapján: A szeľződés
megktitése megttiľtént, a JOKESZ módosításaszerződés szeľint folyamatban van.

Tulajdonosi hoalźjdrulús, a Budapest WII. ker. 37/24/28-as vÍllamos vonalak
p úly afe I új ít lźs a kö zter iil et i m un kdih o z

53 4 ĺ2014. (v. 1 6.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy Főmterv Kft. részéte, a Budapest
VIII. ker. 37l24l28-as villamos vonalak pá|yafe|tĄítása k<iĺeľĹileti munkáihoz sziikséges
fu l aj dono si Llozzźtj aru|ását megadj a a kĺlvetkező feltételekkel :



Ugyiratszám : |6-67 5 120|4.
Kérelmező: Főmterv Kft. tervező: Mangel János
Helyszínek: Budapest VIII. Népszínhaz u. (Teleki téľi szakasza) Qlrsz.: 35I23l7), aszfa|t
,tltpáIya és az oszlop csere miatti (Teleki téri benzinkút előtti és az źúépités alatt álló paĺk)
aszfa|t jźr đa, burkolatbontással érintett,

Budapest VIII. Dobozi u. (Teleki tér - Magdolna u. - Fiumei út közötti szakasza)
(hĺsz.: 35386 és 35388), aszfalt, nagykookakő, boton útpálya és az oszlop csere miatti
(átęíté s a|att á||ő park) aszfa|t j źn da, burko latbontás sal éľĺn te tt,

Tźrgy: Tulajdonosihozzétjěrulás, a Budapest VIII. ker. 37l24l28-as villamos vonalak
pályafelúj ítása közerületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett jiíľda telies szélességében és rétegrendiében. út.. és villamos
pálva telies szélesséeében és telies ľéteqľendiében. valamint telies kopóľéteg cseľével
történő véeleges helyľeáIlítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľĹilő útvonalat jőI|áthatćnrl je|zik,
- a zöldteľůĺleti szakaszok védelme. telies helvreállítása (fák megóvása. teľmőtalai
cseréie. cseľiék és fű úiľatelepítése). a 3412008. íVII. 15.) F,őv. Kev. ľendelet ĺ.8. s (3). (4).
(5). (6) bekezdése szeľint.
- kiizteľület a|att bontott, nem ĺizemelő kábel' vezeté|g védőcső nem maľadhat,
- jő||áthatőantájékoztatják az úthasználókat, a burkolatbontás vĺĺrható iđí5taÍtarflt!Íőll',

- k<itelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben tĺiľténő helyreállításĺĺľa,
- abenf,lźr;ó és kivitelező kĺizĺisen 5 év saruÍIcíátvá||a| a helvľeállított burkolatért.

Egyéb kikcltések:
- Az engedélyes a kivitelezés teľületén érintett kĺizmiítulajdonosoktól

(kĺizműszo|gáItatőktól), azok eseti előírásaí alapjźlnhelyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgiírmester
HaĹáľidő: 2014. május l 6.

A Vagyongazdálkodásĺ és lJzeme|tetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kiizútkez e|ői hozzájárulás kĺadásľa került.

r av as I at kö zte r iłI et e k h us zn đ l at d n a k b i zt o s ít lźs óľ a

53 5 l 20 1 4. (v. 1 6.) sz. Vá ro s g azdáI.ko dáls ĺ és Pénzii gyĺ B izo tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|atí
hozzájźlrulźlst ad _ díjmentességge| - az a|ábbi iigyben:

Közteľtilet-haszná|ő,kérelmező: Rendőľmúzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

Köztertilet-hasznéůat ideje: \Il4.június 2l.
Közteľület-haszná|at cé|ja: kultuľális renđezvény (,,Múzeumok Ejszakájď')
Ktĺzteľü1et-haszná|athelye: Mosonyi u. (Lóvásaľ u. - Festetics u. közĺitt)
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KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 1500m2

Felelős: polgarmester
Hataľidő: 20|4. május 16.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ t)gyosztáiy táfiékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺĺgyfél részére2014. május 27-én kiadásra keľĺilt.

536 l 201 4. (v. 1 6.) sz. Vá ľo s gazdálkod ási és Pénzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 ĺartőzkodńs szavazattal)

I. A Varosgazdálkodási és Pérungyi Bizottsźry úgy d<int, hogy k<izteľület-haszná|ati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźlbbi ügyben:

KözteľĹilet -haszná|ő. kére|mezó: Piktorfesték Kft.
(1 1 35 Budapest, Tatai tft 12.)

Közteľiilet-haszná|atideje: 20|4. május 16. - 2015. fębruźlr f4.
Közterület-hasznáIat cé|ja: ľeklámtábla
Közteľület-hasznáIathelye: Illés u. - Práteľ u. saľok
KözteľĹilet-hasznźůatnagysága: I m2

Felelős: polgáľmester
Hatźridíĺ: 20| 4. máj us l 6.

III. A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy fudomásul veszi a
Piktorfesték Kft. közterÍilet łnsznźiatát reklámtábla elhelyezése céljából 2014. február
Zs-tő|május 15-ig.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. május 1 6.

A Vagyongazdálkodási és tizemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: A hatáľozat az
ĺigyfél részére2014. május 22-én kiadásľa került.

537 120|4. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzĺĺ gyÍ Bĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

I. A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-használati
hozzájźtru|ást ad - teljes díjfizetésse| - az a|ébbi ügyben:

Közteľület-hasznźiő"kérelmező: PiktoľfestékÜzletlánc Kft.
(1135 Budapest, Tatai u. If)

Közteľiilet-haszná|at ideje: 20|4. május |6. _2015. februaľ 1.

Kĺizterület-haszná|at céIja: reklámtábla
Kĺizteľület-hasz-ĺźĺ|athelye: Illés^u. - Dugonics u. sarok
Kĺizteriilet-hasznáIatnagysága: Im"



Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. május 16.

il. A Vaľosgazdálkodási és Péľlzligyi Bizottság úgy dĺint, hogy fudomásul veszi a
Piktorfesték Kft. köZterület haszná|atźú reklrĺmtábla e|he|yezése céljából 2014. február 2-
től május 15-ig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 1 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatásaalapján: Ahatározat az
ĺigyfél részére2014. május 19.én kĺadásra keľült.

538 120|'4. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdáIkodási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-hasznźiati
hozzźĄara|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

Kdzteľĺi1et-hasznáIő,kére|mező: Budapesti É'pítíi és Szere|ő Zrt.
(1163 Budapest, Uj KőbányatltŻ3.)

Közterület-hasznźůat ideje: 20|4. május |9. -zD|4.junius 30.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: konténeľ
KöZteľĺilet-hasznát|athelye: Szĺirényu. 6-10.
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: ldb

Felelős : polgĺíľmester
Hat.ĺĺidő: 20|4. május 1 6.

A Vagyongazdálkodásĺ és tjzemeltetésÍ Üg;rosztáiy táfiékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél részére2014. május 22-én kiadásľa keľÍilt.

539 12014. (v. 1 6.) sz. Vá ľos gazdá|kodásĺ és Pénzůi gyĺ Bĺzotts ńg határ ozata
(10 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznźůati
hozzájáru|ást ad _ te|jes đíjťlzetéssel - azalábbi iigyben:

Kĺizteľület-hasznáIő,kérelmező: Alkot.Sz.épüt Kft.
(1089 Budapest, Aĺadi u.27.)

Ktizteľület-haszná|atideje: zĺI4.június |. -20|7.május 31.
Közterület -hasznáiat céIja: áľubemutató (zĺildség-gyĹim<ilcs)
Közteriilet-hasznéiat helye: Vas u. 2/b..
Közteľiilet-haszná|atnagysága: 5m"
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Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május l 6.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryféI részére2014. május 19.én kiadásra keľůilt.

A H o ltv é d e Im i M iłt is zt él, i un kij zt e ľ ĺiI et- h a s zlt úl ati ké r e lm e

5 40 l 20I 4. (v. 1 6. ) sz. Vá ľo s g azdź.Jko dáts i és Pénzü ryĺ B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodasi és Péruirgyi Bizottság rigy dtint, hogy köZteľület-hasznźiati
hozzájérulrétst ad _ díjmentességgel - aza|ábbi iigyben:

KözterĹilet-hasznźiő,kérelmező: Honvédelmi Minisztéľĺum (TKHKF)
(1055 Budapest, Balaton u. 7-11.)

Kdzteľiilet-haszná|at ideje: 2014. májusZZ.
KözteľĹilet-hasznáIat cé|ja: rcnđezvény (emlékmű avatás)
Közteľület-haszná|athelye: Harminckettesek tere, Kis Stació u. (Vajdahunyad utcáig),
Kisfaludy u. (Nap utcáig)
Közteľület-hasznáIat nagysága: 3 630 m"

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20| 4. május 1 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél részére2014. május 19-én kiadásľa került.

A Budapest WII., Német utca 17-19. IV. emelet 26. szdm alatti, 35217/1/A/14
helyrajzí szdmú' hatórozatlan időľe szóló bérleti joggal terhelt egléb helyiség

elidegenítése

541 l 20|4. (v. 1 6.) sz. Vá ros gazd álkodási és Pénzĺigyĺ BÍzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság tigy dönt, hogy hozzájźru|' az ingatlan-
nyilvántaľtásban a 35217l1lV|4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest
vI[., Német utca 17.!9. IV. emelet 26. szám a|atti' II fił alapterületű egyéb helyiségre
vonatkozó eladási ajánlat bér|o részére töľténő megkiildéséhez, a vételárnak, az e|késni|t
forgalmi értékbecslés, valamint a32120|3. (VII. 15.) szźtmű önkormanyzatircnde|eta|apjźna
forgalmi érték 100 %o-ábarĺ, azaz900.000,- Ft cisszegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20I 4. május 26.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az adásvéte|i szerződés aláíľásľa kerĺilt 20|4.
júnĺus 12. napján. !ĺz íigy további intézkedést nem igényel.
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Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsí ajdnlat jóvdhagyúsa

5 42 1201 4. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzůiryi Bĺzotts ág határ ozata
(10 igenn 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pél:r;ugyi BizottsĘ úgy dont, hogy hozzájaru| az ingatlan-
nyilvántaľtásban a .... .. he|ytajzi sziímon nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest
vlil., Népszínház utca szźlm a|atti,28 m2 alapteľiiletű lakásra hatĺírozatlan idejű
bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére tĺirténő eladási ajźnlat kiküldéséhez, a
33/20|3.(/III. 15.) számú ĺinkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a felkomfortos
lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmí érték25%o-áva| megegyezó ö'sszegű, 1.145.000,- Ft vételaľ közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. május 26.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az adásvételi szeľződés aláíľásra keľült 2014.
június Z4.napján. Áztiw továbbĺ intézkedést nem ĺgényel.

ruru{e VAR',iZs 56 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriileĺ, oľczy lűt 41.
szóm alatti ĺiľes, i)nkormdnyzati tulajdonú nem lakds céIú helyiségre

5 43 l 20 1 4. (v. 1 6.) sz. Vá ľos g azdá,Jko dáls i és Pénziiryi B ĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

|) hozzlźiórul a Budapest vI[.' 3596010lł3 he|yrajzi számon nyilviĺntartott, Budapest
vlil.' orczy űtt 41. szám alatt elhelyezkedő, 48 m" alapteľtilettĺ, tires, önkoľmányzati
fulajdonú, utcai ftildszinti helyiségbérbeadásához határozottidőtatartta,2019. decembeľ
31. napjáig a Viľág Yarázs 56 Bt. részére, raktźrozás célljźra, 29.540.. Ftĺhő + !ĺfa
bérletĺ * közĺizemi- és kiilönszo|gá|tatási díjak összegen.

2) a bérleti szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmĺányzattu|ajđonában álló nem
lakás céljĺáľa szo|géiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szźlmt Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺĺn
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségváIlalási nyilatkozat alźirźlsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. május 26.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: 20|4.június 2-án a béľleti szerződés megkötésľe
kerĺilt. További intézkedést nem igényel.
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L. L. magúnszemélyfedett teremgardzsban lévő 6. szúmú gépkocsi-beúIló
bérbeadúsđra irdnyuló kérelme a Badapest WII., Prdter u 30-32. szdm alatti

ingatlanon

54 4 12014. (v. 1 6.) sz. Váľo s gazd álko dási és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(10 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. hozzájáĺu| L. L. magánszemé|y rész&e a Budapest vlil.' Práteľ u. 30-32. szám
a|atti 35696l0lV57 hľsz-ú épiiletben kialakított teremgarázsban a 6. számű gépkocsi-
beállóľa, határozat|an idejű bérleti szerzodés megktitéséhez 30 napos felmondási idővel
8.750,- Bt/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szĺĺmú Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján a leendő
bérlő a bérleti szerzoďés megkötését mege|őzóen a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő <isszeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadasanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) szźlmű Budapest Józsefuáros
onkoľmĺányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapjźn eltekint a közjegyző előtti egyoldalú
ktitelezettségvá|la|ő nyi|atkozatmegtételétől a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. május 26.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: 2014. június 16-án a béľleti szerződés megktitésre
keľůilt. További ĺntézkedést nem igénye|.

Javaslat a Budapest WII.,II. Jdnos PlÍl pdpa tér 24. szdm alatti ingatlannal
k ap c s o l atb an ad dsv éte li s zeľ ződé s mó do s ít lźs dr a

5 45 120|4. (v. 1 6.) sz. Váľos gazd álkodási és Pénzĺiryi Bĺzotts ág hatá.ľ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 Ártőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest Józsefuarosi onkotmźnyzat eladó és azÉpkat Zrt. vevő kĺjzĺitt _ a Budapest
VIII., II. Janos Pá| pápa t& 24. szám alatti,34618 hrsz. alatti ingatlanľa kötött adásvételi
szerzódés 8.4. pontja alapjźn a haszná|atbavételi engedély megszetzésének határidejébe
nem számít bele az építési engedély módosítása miatti 93 napos időtaľtam a módosított
építési engedély benyrijtásĺĺnak napjától,20l4.januĺĺľ 20-tő1'' a módosított építési engedély
jogeľőre emelkedésének napjáig, 2014. ápľilis 22-ig, mivel az ÍIem a vevőnek felľóható
okból valósult meg.

2.) tudomásul veszi, hogy a 2010. március 5. napjan megkötött adásvételi szerződésben
foglalt, a haszná|atba vételi engedély megszeľzésére vonatkozó hatariđő, ezen
időtaľtammal meshosszabbodik.
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3.) felkéľi az Épkar Ztt-t, hogy a jelen hatźnozat 1.) pontja szerint módosult hataridőľe
tekintettel, és az adásvéte|i szerzódésben foglaltak alapjan a kötbér biztosítása érdekében a
bankgaľancia igazolást 2014. december 3 |. napjáig hosszabbítsa meg.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határiđő : 20I 4. máj us 26.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatńrozĺtrői lz óľtcsítóst 2014. mńjus 22. napjĺín
kikĺildték az üryfélnek. A bankgarancĺát meghosszabbította. Az ĺiry további intézkedést
nem igényel.

Javaslat a Budapest WII., Nagy Fuvaľos utca 26. szúm alatti épiilet béľIői/haszndlói
részére cserelakdsok kijelölésére lakđsgazddlkodttsifeladatok teljesítěse ki)rében

5 46 ĺ 2014. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryĺ Bizotts ág hLatár ozata
(10 ĺgenn 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

|.)hozzájźlru| aIlhoz, hogy a Budapest VIII., Nagyfuvaľos utca 26. szálmtĺ épület béľlői, illetve
használói az épi|et felújítása idejére az a|ábbi lakásokban kerüljenek átmeneti elhelyezésre:

1. Dankó u. 16. II. em. 5.

2. Dankó u. 16.II. em. 8.

3. Dankó u'20.I. em.6.
4. Dankó u.20. II. em. 5.
5. Dankó u. 30. III. em. 6.
6. Dankó u. 30. fszt. 5.
7. Dankó u. 34. III. em. 1.

8. Dankó u. 34. TV. em. 5.

9. Dankó u.40. IV. em. l.
10. Dankó u.7. fszt. 4.
1 1. Dankó u. 20. II. em.7 .

12. Dankó u.34.II. em.4.
13. Dankó u.34.II. em. 8.

14. Dankó u.34.fszt.3.
15. Diószegi S. u. l5.II. em.29.
16. Diószegi S. u.15. |I. em.24.
|7. Diőszegi S. u.15. II. em. 30.
l8. Diószegi S. u. 20.I||. em.4.
l9. Diószegi S. u.20.III. em.24.
20. Diószegi S. u. 22.I. em.3|.
21. Dobozi u. 11. [. em. 16.

22. Dobozi u. 17. fszt. 5.

23. Jőzsef u. 47.v. em. 2.
24, Kőľis u. 10.I. em.7.
25. Lujza,u. 15.I. em.20.
26. Ltjzau.34. felem. 13.

27. l|ĺÁagdolnau 12.II. em. 43.
28. Magdolna u. 33. II. em. 4.
29. Magdolna u. 33. III. em. 2.
30. Magdolna u.33. II. em. 3.

27,26
26,45
37,40
33,56
33,46
26,61
27,45
32,45
58,45
29,24
35,00
32,74
32,45
32,45
23,97
29,r7
25,93
34,00
27,20
44,48
24,9
24,50
53,02
47,00
27,60
23,45
32,71
27,50
27,60
27,60

egy
egy
egy
eĐĺ
egy
ew
egy
egy
kettő
ęgy
egsĺ
egy
egy
egy
eĐI
egy
egy
egy
egy
egy+fé|
egy
egy
kettő
egy
eg:ĺ
egy
egy
egy
egJr

egy

cisszkomfoľtos
összkomfoľtos
komfoľtos
komfoľtos
komfortos
komfortos
összkomfoľtos
összkomfoľtos
összkomfoľtos
komfoľtos
komfortos
összkomfortos
összkomfortos
ö'sszkomfoľtos
összkomfoľtos
összkomfoľtos
risszkomfortos
komfort nélküli
félkomfoľtos
komfort nélkĹili
komfort nélküli
komfoľtos
összkomfoľtos
komfoľtos
komfoľtos
komfortos
komfortos
összkomfoľtos
ĺisszkomfoľtos
összkomfoľtos
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3 1. Práter u. 75. I. em.32.
32. Tömő u.60.I. em.22.

28,00
39,00

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014. május 1 6.

2.) Hozzájaľul a lakásokban szfüséges kaľbantaľtási, fehijítási munkfü elvégzéséhez, a
Képviselő-testület 46212013.6II.18.) számű hatźlrozatźtban bérlők átmeneti elhelyezésére
megjelĺilt bruttó 25.675e Ft, valamint kĺiltöztetésľe a bruttó 915e Ft pźiyázati fonás terhére.
Megjelölt foľrások tartalmazzźl< a kaľbantaľtási és felújítási munkílatokon kívĹil a kapcsolódó
bonyolítási, adminisztrációs ügyintézési, költöztetést és műszaki ellenőri díjakat. Felkéri a
Kisfalu Kft-t a szfüséges szerződések megkötésére, a munkálatok e|végeztetésére és mrĺszaki
ellenőrzésére valamint a kĺiltĺiztetések szervezésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. május 1 6.

3.) a2,) pontban meghatźltozott feladatok bonyolításaľa felkéri a Kisfalu Kft-t. A bonyolítási,
adminisztľációs ügyintézési, költĺjztetési és műszaki ellenőri feladatok elvégzéséért jaÍő
dijazás együttesen - mint tigyleti költség - 70.000,. Ft + ÁFA/lakás, mely tigyletenként
számolhatók el.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hat.ĺľidő: 2014. május 1 6.

4.) a Budapest, VIII., Nagy Fuvaros utca 26. szźtm a|atti épületből átmenetileg elhelyezett
azonbérlok esetében, akiknél ahaszná|ati díj méľtéke meghaladja a korábban ťlzetett bérleti
díj összegét,ttgy a bérlők anyagi teľheinek enyhítése céljából a béľlakása utźnťlzetett bérleti
díj méľtékének megfelelő használati díj ťlzetést źůlrapít meg. Az átmeneti lakásba kihelyezett
bérlők a hasznźiatba adott lakás kĺizműteľheit a hasznáIati díjjal egyutt ťtzetik meg a
béľbeadónak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 20|4. május 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A kihelyezés lezárult 2014. augusztus 8.án.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Baross u. ...... suÍm alatti lakds
béľbeaddsóra

547 12014. (v. 1 6.) sz. Váľosg azdáIikodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkoďńs szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájaru| T. E.,jogcím nélkĹili lakáshaszná|ő részére az őita|a lakott, Budapest VIII,
Baĺoss u. szźlm a|atti 1 szobás, félkomfortos komfoľtfokozatű, fI,|O m,
alapterülettĺ, önkoľmányzati tvlrajdonú bérlakás bérbeadásához egy év hatfuozott íd&e

eg} komfort nélküli
egy+hall felkomfoľtos
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sző|őan. A bérleti szerzođés M egy év |ejźtrtát követően kérelemre, a mindenkor hatalyos
rendelet feltételei a|apjźn meghosszabbítható.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. május 16.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatátrozat 1.) pontjában foglaltak a|apjźn a béľleti szerzódés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20| 4.június 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szeľzőđés aláirása megtöľtént.

Javaslat a Badapest VIil., Nagy Fuvaros utca 2/B. III. emelet 28. szúm alatti luktźs
hdrf,elíigyelői szolgúIati lakdsslt töľténő kíjeli)lésére és húrf,eliigyelő/bérlő

kijelölésére, valamint a Budapest WII., Szigony u 3l. fsz. 5. szdm alatti lakús
szo lg dlati j elleg én ek tij rlés éľe

5 48 l 201 4. (v. 1 6.) sz. Vá ľos g azdáiko dáts i és P énzü ryi B ĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nemn 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy:

1. kijelöli a Budapest VIII., Nagy Fuvaľos u. 2ĺB. III. emelet 28. szźlm a|atti 49,4 rĺŕ
alapteľületiĺ, 1 szobás, komfoĺt nélkiili komfoľtfokozatú önkoľmźnyzati tulajdonú lakást
hrŁfelügyeloi szoLgá|ati l akásnak.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. május 1 6.

2. a Budapest VIII., Nagy Fuvaľos u. 2lB. szźm alatti éptiletbe hĺázfelügyelőnek kijelöli
Czibi Mihályt'

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatźridő: f0I4. május 1 6.

3. A Budapest VIII., Szigony u. 31. fsz. 5. szám aIatti 1 szobás, komfort nélkiili
komfortfokozatű 29,30 m" alapterülettĺ lakás Czibi Mihály bérlővel fennálló béľleti
jogviszony közös megegyezéssel töľténő megsziintetésével egyidejtĺleg béľbe adja
hatźltozott időre szólóan, feltétel bekövetkeztéig a Budapest VIII., Nagy Fuvaľos u2lB.
III. emelet 28. szźm alatti I szobás, komfoľt nélkĹili komfoľtfokozatű 49,40 rlł
alapteľĹiletű lakást megtekintett állapotban ,,szo|gá|att lakásként'', Czibi Mihály
hlízfeltigyelői munkaviszonyiĺnak idótaÍtarfláig azzal a feltétellel, hogy Czibi Mihety a
leadásľa kerĹilő bérleméný senki által nem lakottan köteles leadni, valamint a cseľelakás
lakhatóvá tételével kapcsolatos miĺszaki helyľeállítás a kijelĺilt bérlő feladata' amelyet
megállapodásban köteles vállalni.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataidő:Z0 14. május 1 6.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźltozat 3.) pontjában meghatarozottmegáIlapođás és bérleti
szer zo dés me gkĺitésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ĺgazgatőja
Hatźndó :20 1 4. j unius 3 0.

5. hozzájaru| a Budapest VIII., Sziqony u. 31. ftjldszint 5. szźlm alatti l szobás, komfoľt
nélktili komfoľtfokozatilzg,3O m" a|apteruletű lakás szolgálati jellegének törléséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgaÍőja
Hatźlnđő:ZO 1 4. május l 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A munkaszerződés és a bérleti szeruődés aláírása
megttiľtónt.

Javaslat a Budapest WII., Prúter utca .., ..... szdm alatti lakús cserelakĺÍsként
tör tén ő b é r b e adús úr a l a kús g azd úl k o d lźs i fe l a dat o k te lj e s ít é s e kii ľ é b e n

5 49 n014. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodá si és Pénziiryĺ Bizotts ág hLatár ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) a Budapest VIII., Lujza utca . ... szźlm alatti I szobás, komfoľtos komfoľtfokozatú
3o,2| m2 alapteľületiĺ lakásra A. É. bérlővel fennálló bérleti' jogviszony közĺĺs
megegyezéssel tĺiľténő megsztintetésével egyidejrĺleg béľbe adja A. E. részére hatźnozott
időre szólóan - 20|9. maľcius 31. napjáig, előbérleti jog biztosítása mellett, a Budapest
V[I., Práteľ utca . ..... szám aIatti 2 szobás, komfoľtos komfoľtfokozatű 5I,60 rĺÝ
alapteľiiletiĺ lakást megtekintett állapotban, azza| a feltétellel, hogy Á. É. a leadásra
kerülő bérleméný senki által nem lakottan köteles leadni, valamint a cserelakás
lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreát||ítás a kijelölt bérlő feladata, ame|yet
megállapođásban köteles vállalni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. május 1 6.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáľozat 1.) pontjában meghatźlrozott megállapodás és béľleti
szeruo đés me gkĺité sére.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 20I 4.június 30.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A megáIlapodás és a bérleti szerződés aláírása
megtiiľtént.
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A Kisfalu KÍt. 2013. ěvi egyszeríĺsített éves beszdmolójdnak és a könywiagúIói
j ele ntés én e k elfo g a dds a

550 l 20 1' 4. (v. 1 6.) sz. Vá ro s g azdáI.ko dáts ĺ é s P é nzĺi ryi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság é/rruhź.zott hataľkörében eljaľva, mĺnt a Kisfalu
Józsefuĺíľosi VagyongazdáIkodő Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft.
20t3, évi egyszeľiĺsített éves beszámolój át 344.044e Ft összegtĺ mérlegfőĺĺsszegge|, 7 .309e Ft
összegíĺ méľleg szerinti eredménnyel elfogadja. Dönt arľól, hogy osztalék nem keľiil
kifizetésľe, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerĹil. Továbbá elfogadja az éves
beszámolóról készĹilt könywizsgálói jelentést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 20L4. május 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További ĺntézkedést nem igényel.

A Kisfalu KÍÍ. 2014. évi iizleĺi terve

55l l 201 4. (v. 1 6.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság éLtruhźľott hatarkörében eljĺĺĺva, mint a Kisfalu
Józsefuiĺľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft.
2014. évi uzleti tervét az előtedesztés mellékletében szereplő bevételi és kiadási
e|őirányzattal, valamint l.849e Ft tisszegiĺ tervezettmérleg szeľinti eľedménnyel elfogadja.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A végrehajtász 2014. évben folyamatos. További
intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat a Juhaľos tigyvédi Iroda tanúcsadói tevékenységének 2014. dprilis havi
te Ij es ítés ig azo llts úr a

552 12014. (v. 1 6.) sz. Váľos gazdálko dás i és Pénzĺiryi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízźtsi szerződés teljesítés
igazo|ását20|4. ápľilis 1-jétől 2014. április 3O-ig terjedő időszakľa.
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2. fe|kéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírásáta.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: zUl4.június 1.

A Jeg5ĺzői Kabĺnet Szeľvezési és Képviselőĺ Iroda tájékoztatátsa alapján: A Juhaľos
Ügyvádi Iroda részére a teljesítésigazolás a|áirása megtiiľtént.

Javaslat tanúcsadói szerződésekkel kapcsolatos dijntések meghozatalóra

5 53 l 201 4. (v. 1 6.) sz. Vá ro s g azdáilko dáls i és P énzüry i B ĺzotts ńg hatá.ľ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja Teszźrsz Kaľoly tanácsadói tevékenység e|Iźtźsźra vonatkozó megbizási
szeruodésének módosításźft, bruttó 205.000 Ft/hó megbízási dij összegben, z}|4.junius l-
jei hatállyal.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2ĺI4.június l.

2. felkéń a polgáľmestert az előterjesztés l. számú mellékletét képezo, Teszársz Krĺľollyal
megkötött szerzőđés a|ap1aĺ tanácsadói tevékenység ellátásaľa megkötött megbízási
szer ző dés mó do sításaľa.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 20|4.június 1.

A Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselőĺ Iroda tájékoztatána alapján: A megbízási
szeľződés módosítása a Bizottság döntésének megfelelően megtłiľtént.

55 4 ĺ201 4. (v. 1 6.) sz. Váľos g azdáiko dásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 ĺgen, 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja Kardos-Erđodi Zsolt tanácsadói tevékenység el|átására vonatkoző megbizási
szeruőđésének módositásźľ-, bruttó 120.000 Ft/hó megbizźsi díj <isszegben, 20|4.június 1-

jei hatállyal.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiďo : 201- 4.jrinius 1 .
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2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. szźmt mellékletét képező, Kardos.Erdődi
Zso|tta| tanácsadói tevékenység el|éttźsttĺa megkötött megbízási szeruódés módosításanak
alźirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z0l4.június 1.

A Jegyzői Kabĺnet Szervezésĺ és Képvĺselőĺ lľoda tájékoztatása alapján: A megbízásĺ
szeu ő dés mĺódosítása a Bizottság dtintés ének m egfelelően megtti rtént.

555 l 20 1 4. (v. 1 6.) sz. V á ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja tanácsadói tevékenység ellátásiáľa vonatkozó megbízási szerzódés
Erdei Antallal 20|4. június 1-jétől 2014. szeptember 30-ig, bruttó 50.000'-
ötvenezer forinťhó megbizäsĺ díj összegben.

megkötését
Ft/hő. azaz

Felelős: polgármester
Hatariđő: zDl4.június 1 .

2. felkéľi a polgáľmesteľt a hatfuozat 1. pontjában foglalt, az e|óte1esztés 3. szźmu
męllékletét képező' tanácsadói tevékenység e||źúásáĺa vonatkoző megbizási szeľződés
megkötésére Eľdei Antallal.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: zUl4.június 1.

A Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képvĺselői lľoda tájékoztatása alapján: Erdeĺ Antallal
20|4. június l.jén a szerződés megktitésre keľült, majd 2014. szeptembeľ 30.án
megszíint.

Dijntés kamat és egyéb tartozlts elengedéséľőI

557 l 20 1 4. (v. 2 8.) sz. Vá ľo s g azdálko dáls ĺ és P énzü ryi B ĺzotts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul hozzá a
0309.v.2691120|1végrehajtási eljarásban Zorba Bt-t terhelő kamat és egyéb költség tartozás
e1engedéshez.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2014. május 28.

A Jegyzői Kabinet Ttiľvényességi és PeľképviseletÍ Iroda tájékoztatása alapján: A'Zorba
Bt. telj es tartozását megťlzette.

39



A ,,Budapest Fővdros WII. keriilet lóuefvdros Súľkdny utca közvillźgítlÍs
kivitelezése', tdrgyíl, kijzbeszerzési értékhatdrt el nem érő beszeľzési eljdrds

eredményének megúllapítúsa és a kivitelezéshez míĺszaki ellenőr kivdlasztúsa

558 l 20l 4. (v. 2 8.) sz. Vá ľo s g azdź,Jko dás i és P énzůi gyĺ B izo tts ág hatőr ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 Í'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaros Sarkrány utca közvi|ágítás kivitelezése''
táĺgytl,ko,b"",",,ési értékhatźrt el' nem érő beszerzési eljĺáľásban azEL-MU sZoLG
Kft. (széklrely: 2100 Gödöllő, Repülőtéri u. 11.) és a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.
(székhely: 1 1 3 l Budapest, Rokolya u. 1 - 1 3.) aján|attev ok ajánlata éľvényes.

2. a ,,|egalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatás,' birá|ati szempont a|apján a beszeruési
eljarás nyeľtese azEL-MÚ sZoLG Kft. (székhe|y:2100 Gödöllő, Repülőtéri u. 11.),

aján|ati ára: 7 .650.000,- Ft +Ár,q..

A nyeľtes ajanlatot követő legalacsonyabb összegiĺ ajźnlratot tevő, a GTF Tervezo és
FővállalkozőKft. (székhely: 1131 Budapest, Rokolyau. 1-13.), ajánlatiár:7.720.000,- Ft
+ Ár..ą..

3. a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaros Saľkĺíny utca kĺizvilágítás kivitelezéséhez
kapcsolódó miiszaki ellenőri feladatok e|Iźtásźlval a Kisfalu Kft-tbízzameg,229.500,- Ft
+ AFA összegben.

4. a határozat 2. és 3. pontja a|apjźn felkéri a polgáľmesteľt a ,,Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáros Sáĺkany utca ktizvilágítás kivitelezése,, tźrgyuváIla|kozási szerződés
és az e|lhez kapcsolódó, a műszaki ellenőri feladatok el|źúásara vonatkozó megbízási
szerzi5désa|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 1-3. pontok esetén: 2014. május 28.

4. pont esetén: 20|4.június 6.

A Váľosfejlesztési és Főépítészi Üryosztáiy táfiékoztatása alapján: A,,Sáľkány utca
kön,i|áryítáts kĺvitelezése éľdekében a beszezési eljáľásban győztes ELMU-SZOLG Kft.
vel megtiirtént a kĺvitelezési szerzódés megkötése 2014. június 24.én Q71ĺ201'4. sz.). A
műszaki ellenőľi feladatok e||átására szĺntén 2014. június 24-én keľůĺlt a|áírásra a
szerződés (28012014. sz.). A szerződésekben váIlalt kĺvĺtelezési és műszaki ellenőľi
feladatokat a szerződő felek ellátták' melynak eľedményeként ^ 

Sárkány utca
kőzv i|ńgitźls án ak átépítés e 20 1 4. o któ b eľ 22.r e m e gtö ľtént.

Kiizter iilet-hasznólati kérelmek elbíľdlús a

s59 l 201 4. (v.2 8.) sz. Vá ľo s g azdá,Jko dáls i és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pérzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZteľtilet-hasznźiati
hozzájarulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:



KözteľĹilet-hasznéiő,kére1mező: AGB Média Kft.
(2120 Dunakeszi, Korsós József u. |zlb.)

Kdzterĺilet-hasznáIatideje: 2014.május 19. -z}|4.junius 30.
Közteľiilet-hasznźůatcélja: rendezvény(,,Csajfeszt20|4.")
Közteľii1et-haszná|athelye: Corvin Sétany 3-4-5. sz. előtt (Coľvin Sétany II. iitem)
K<iaeľület-hasznéiatnagysága: 150

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 28.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztatńsa alapján: A'határozat az
ĺĺgyfél részérez0Ĺ4. május 30.án kiadásľa keľült.

560 n01'4. (v.28.) sz. Váľos gazdálko dásĺ és Pénzü g5rĺ Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzterĹilet-haszná|atj
hozzźĄźtuIźlst ad - díjmentességgel - azalá"ŕ,bi tigyben:

Közteľület-hasz-ná|ő,kérelmező: K. M.
(1118 Budapest, ..........)

Közteľü1et-haszná|atideje: zlI4.junius 2. -20|4.június 30.
KözterĹilet-haszná|at célja: építési munkateľĹilet (állvany)
KözterÍilet-hasznźůathelye: ApátĘY István u.12.
Kĺiztęľület-hasznźiatnagysága: 20m"

Felelős: polgármester
Hatánďő: 20I 4. máj us 28.

A Varyongazdálkodási és tjzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfél részére 2014. június 5-én kĺadásľa került.

56| l 20 | 4. (v.2 8.) sz. Vá ľo s g azdá,Jko dás ĺ és P énzü gyĺ Bĺzo tts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteri.ilet-haszná|ati
hozzź$źrultlst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źlbbi ügyben:

KözterĹilet-használó.kérelmező: MabinBt.
(1087 Budapest, Luther u.l/c.)

Köáeľület-haszná|atideje: zll4.junius |6..20|5.június 15.
K<jzteľület-hasznéůat céIja: ľeklĺámtábla
Közteľtilet-hasznźúathelye: Luther u.Ilc.
KcizterĹilet-hasznáIatnagysága: I fił
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Felelős : polgiíľmesteľ
Hatĺáľidő: 20t4. május 28.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ůiryfél részére2014. május 30.án kiadásra keľůilt.

562 1201 4. (v.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(11 igenn 0 nemo 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsźę úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájar"u|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźbbi ügyben:

Kdzteľület-haszĺźió'kéľelmező: Faragó Virág Gyöngyvéľ (egyénĺ vállalkozó)
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér |4.)

K<jzteľĹilet-hasznźiatideje: 20|4.június |. - Z)I4.július 31.
KözterĹilet-haszĺálat cé|ja: vendéglátó terasz
Kdzterĺilet-hasznźůatnagysága: |Im"
KÓzteľĹilet-hasznźůat helve: Horváth Mihálv tét 14.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I 4. máj us 28.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ügyfél részére2014. május 30.án kiadásra keľült.

5 63 ĺ f01 4. (v. 2 8.) sz. Vá ľo s g azdáůko dáls ĺ és P énzü gyĺ B izo tts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodńs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZterÍilet.hasznáIati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfĺzetéssel - az a|ábbi ügyben:

KĺizterĹilet-haszná|ő,kéręlmező: Somogyĺ E-tľend Kft.
(113l Budapest, Szomszéd u.22.)

Közterület-haszĺá|atideje: zUl4,junius 2. -2014.okÍóber31.
KĺizterĹilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|at helye: Somogyi Béla u. 8.

KözterĹilet-hasznźl|atnagysága: 20|4.június I. -20|4.augusztus 3l. 34m.
20|4. szeptember |. -2OI4. október 31. 16 |ł

Díjfizetés titemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 201- 4. május 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztáiy tájé:koztatása alapján: Ähatározat az
üryfél részére2014. május 30-án kĺadásľa keľiilt.

42



56 4 1201 4. (v.28.) sz. város g azdá.Jkodálsi és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(1I. igen' 0 nem, 0 Í.artőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzteľiilet-haszná|ati
hozzájarúást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

KözteľĹilet-hasznźtlő,kéľelmező: Lakatos Jĺízsef (egyénĺ vállalkozó)
(1074 Budapest, Alsóeľdősor u. I2.)

Köaerület-hasznźiatideje: 20|4. szeptember 14. - 2017. szeptembeľ 13.

Köztertilet-haszná|at célja: pavilonból töľténő árusítás
KözteľĹilet-haszná|athelye: Szigoĺryu.metró|<ljtlratta|szemben
KöZteľĹilet-haszněiatnagysága: |2m.
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Hatlĺľidő: 20|4. május 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása atapján: A'batározat az
üryfél ľészére 20|'4.júnĺus 11.én kiadásľa keľült.

5 65 I 201 4. (v. 2 8.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dálsĺ és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(11 ĺgeno 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 466120|2. (IV.25.) sz.
hatźlr o zatát az a|źbbíak szeľint módo sítj a.

KözterĹilet-haszsláIő,kéľelmező: Shamiko Bt. (Don Leone Étterem)
(székhely: 1092 Buđapest, Ráday u. 31.)

Közteľiilet-hasznáIat ideje: 20|4.június 0|. _2014. október 31.
20|5. április 0I. _2015. április 30.

KözteľĹilet-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-hasznźůat helye: Mikszáth Kálrmźntér 2.
KözterĹilet-hasznźůatnagysága: 47 m2
Díjfizetés iitemezése: havi díjfizetés

10 %-os díjmérséklés

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 2014. május 28.

A VaryongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat az
iiryfél ľészéľe 2014. május 30.án kiadásľa kerůilt.

Tulajdonosi hozzdjdrulás, a Budapest VIII, ker. MÍkszlÍth Kdlmún tér I. vízbekötése
közter iileti m un kdih o z

566 l 20ĺ 4. (v.28.) sz. Váľos gazdáIkodásĺ és Pénziĺ5ri Bĺzotts äg határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartónkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővaľosi Yizmíjvęk Zrt.
tészére, a Budapest VIII. keľ. Mikszáth Kálman t& 1. vízbekötése kozteľületi munkálataihoz
szükséges tulajdonosi hozzájáru|ását megadj a a kovetkező feltételekkel:

Ügyiľatszám : 16-659 l2O|4.
Kéľelmező: Fővĺĺrosi Vízművek Zrt.'tetvező Weiner Viktor
Helyszínek: Budapest VIII. ker. Mikszáth Ká|mźn tér l. szám előtti hĺsz.: 36732,
nagykockako tĺtpźiya, díszkő burkolatú j arda, burkolatbontással éľintett,

Helyľeállítĺási kĺitelezettség :
- a buľkolatbontással érintett útpálva. és iárda bontási szélességben és teljes réteerendjében
töľténő véeleges helyreállítása,
- a burkolatbontas helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól láthatóaĺtájékoztatják az úthasználókat, abuľkolatbontas vaľható iđőtaľtamaľól'
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreá||ításźra,
- abenshźzó és kivitęlező kozösen 5 év sarunciátváILa| a helvľeállított buľkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes ) a kivitelezés területén éľintett közműtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól) és a piac kivite|ezőjét(5|'azok eseti előírásai alapján helyszíni
szakfeltigyelet kér.

Egyéb feltétel:
- tekintette| ata, hogy a Mikszáth Kátlimán tét renđezvény helyszín, burkolatbontĺíssal jaľó
munkacsakazonkoľmányzatta|egyeztetettidőpontbanvégezÁeto.

Felelős: polgiíľmester
HaĹĺľidő: 2014. május 28.

A VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetésĺ Üryosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
hoz'zájźrulás kĺadásľa keľült.

A JózseÍvúľosi Közösségi Hdzak Nonproftt KÍt. 2013. évi mérlegbeszdmolója

567 l 20 t 4. (v.2 8. ) sz. Vá ro s g azdáI'ko dási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság éúrvhazott hatásktirében eljáľva, mint a
Józsefuaľosi KözĺisségiHázakNonpľofit Kft. egyszemélyes fulajdonosa úgy dcint, hogy

1. elfogadja az e|oteqesnés l. mellékletét képező, a Józsefuaľosi Köztisségi Házak
Nonproťrt Kft. 2013. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérlegét, mely szennt az
eszközök és foĺrások egyezo főĺisszege 1.106.181 e Ft' a méľleg szerinti eredmény
23 .495 e Ft, melyb oI a tárgyévi kozhasznú eredmény 2I.230 e Ft, a tárgyévi vállalkozási
eredmény 2.265 eFt.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május 28.

2. elfogadja az e|őteqesztés 2. mellékletét képező, a Józsefuáľosi Közĺisségi HźLzak
Nonpľofit Kft. 2013. évi egyszeľÍĺsített éves beszámoló eľedménykimutatását, valamint
kiegészítő mellékletét, a C.C. Audit Kft. áLta| jóvahagyott független kĺinywizsgálói
jelentés a|apjan.



Felelős: polgármester
Hatĺĺriđő: 2014. május 28.

3. e|fogaďja az előterjesztés 3. mellékletét képezó, a Józsefuarosi Közösségi Hazak
Nonprofit Kft. közhasznúsági j elentését.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2014. május 28.

4. a 2|.230 e Ft közhasznú eredméný és a 2.265 e Ft vállalkozási eredményt a Kft-nél
hagyja, nem vonja el a Kft-től.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 20|4. május 28.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatńsa alapján: További
ĺntézkedést nem igényel.

A róHír rózsefvórosi Nonprolít KÍt. 2013. évi mérlegbeszómolója

5 68 I 20 I 4. (v. 28.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzüryĺ B ĺzo tts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átrvhźzott hatásköľében e|jźlrva, mint a JóHír
Józsefuáľosĺ NonproÍit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy

l. elfogadja az e|oteqesztés 1. mellékletét képezó, a JóHÍr Józsefvárosĺ NonpľoÍit Kft.
20|3. évi egyszeríĺsített éves besziímoló mérlegét, mely szerint az eszkozok és fonasok
egyező főösszege 87.042 e Ft, a méľleg szeľinti eredmény .15.834 e Ft, melyből a
targyévi közhasznú eľedmény -40.269 e Ft, a targyévi vá||a|kozźsi eľedmény 24.435 eFt,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatlíľidő: 20|4. május 28.

2. elfogadja az e|oteqesztés 2. mellékletét képezó, a JóHíľ Jĺízsefváľosĺ Nonpľofit Kft.
2013. évi egyszeľűsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint loegészító
mellékletét, a KĺĺnywizsgáIő áItaI jőváhagyott fiiggetlen könywizsgálói jelentés alapjĺĺn.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|4. május 28.

3. elfogadja az e|őteqesztés 3. mellékletét képező, a JóHíľ Jĺózsefváľosi Nonprofit Kft
ko zhaszn,űsági j elenté sét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 4. máj us 28.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztń|y tájékoztatńsa alapján: TovábbÍ
intézkedést nem ĺgényel.
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A JóaeÍvdrosi Gyermekek Udiiltetésěért Kijzhasznú NonproJit Kft. 2013. évi
E gy s ze r íĺs ített év e s b e s uÍmo lój dn a k é s kij zh as zn íł t ev é k e ny s é g é r őI s zó l ó j e l e nt é s

jlÍvdhagydsa

5 69 l 20 1 4. (v. 2 8. ) sz. Vá ro s g azdőilko dáls ĺ és P énzüryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság, mint a Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért
KĺĺzhasznúNonprofit Kft. fulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 20|3. évi
Egyszeľiĺsített éves beszámo|őját 47.290 e Ft mérleg szerinti eszköz és forrás
egyezőséggel elfogadj a.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hatĺĺľidő: 201.4. május 28.

2. a Józsefulírosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 20|3. évi
Egyszenĺsített éves beszámolójához kapcsolódó Független Könywizsgálói Jelentést _ az
onkoľmányzat megbízásábő| Kolbe Kĺĺnywizsgźiő Kft. Kolbe Tiinde könywizsgáló
éital. készített _ elfogadj a.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hatĺĺľidő: 2014. május 28.

3. a Józsefuĺĺrosi Gyermekek Udtiltetésééĺ Kozhasznű Nonprofit Kft. 2013. évi
Egyszeľĺisített beszámo|őjához kapcsolódó 20|3. évi Közhasznú tevékenységről szóló
besziímolót elfo gadj a.

Felelős: a Kft. iigyvezetője
Hatźndő:.2014. azoma|

4. a Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdtĺltetésééľt Közhasznú NonproÍit Kft. 2013. évre kapott
75.100 e Ft-ról szőIő, teljesítmény alapon tĺiľtént elszĺĺmolást 364 e Ft maradvány
visszautalásával tudomásul veszi és elfogadj a.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hatĺáľidő: zll4.junius 1 5.

5. a Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. éví ađôzott
eredménye 556 e Ft a Kft-nél marad, amelyet a kijzhasznu alaptevékenységre fordíthat
20|4. évben.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hataľiđő: 2014. december 31.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztá./ly tájékoztatása alapján: További
ĺntézkedést nem igényel.
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RFV Jóaefvdros KÍt. 2013. évi besuźmolója

57 0 1201 4. (v.28.) sz. Váľos g azdáůko dálsi és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szzvazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénziigyiBizottsźryátnlházott tulajdonosi jogkörében úgy dönt, hogy

l. elfogadja az e|oteqesztés 1. és 2. szźlmú mellékletét képezo, az RFV Jőzsefváĺos Kft.
20|3. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérlegét, eredmény-kimutatasát és kiegészítő
mellékletét, mely szerint az eszkozök és források egyező fütĺsszege 428.252 e Ft, a
mérleg szerinti eredmény 902 e Ft, osztalék kifizetése nem töľténik.

2. elfogadja az RFV Józsefuaľos Kft. 2013. évibeszźmlo|őjtůloztartoző, az előterjesztés 3.
sz. mellékletétképezó' vagyonkeze|t eszkozcikkel kapcsolatban a tarsaságot terhelő és
az onkormźnyzat, mint jogosult javara kimutatott kötelezettséggel kapcsolatos
dokumenfumot.

3. elfogadja az RFV Józsefuáros Kft. Felügyelő Bizottságának, az e|oteqesztés 4. sz.
mellékletét képező j elentését'

4. fe|hata|mazza Jőzsefvĺĺrosi onkormányzat képviselőjét, hogy az RFV Józsefuaľos Kft.
taggyulésén a jelen hatźlrozat 1-3. pontjában foglaltak elfogadásĺĺľa igennel szavazzon.

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő: az RFV Józsefuiĺľos Kft. taggytĺlése legkésőbb 20|4.05.29.

A RFv Jĺízsefváros Kft. táĘékoztatálsa alapján: A 4. pontban hivatkozott taggíllLés 2014.
május 29" napján megtartásľa került.

Jó zs efv dr o s í E g é s a é g kö zp o nt KÍt. 2 0 1 3. év i b e s zdm o I ój dn a k e lfo g a d ú s a

57 I l20 14. (v.28.) sz. Váľos gazdáIkodási és Pénzůĺryi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodńs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átnlhźnott fulajdonosi hataskörében eljárva, mint
a Józsefuaľosi Egészségközpont Kft. kisebbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. elfogađja a Józsefuarosi Egészségkĺizpont Kft. 2013. évi beszĺĺmolóját 19.408 e Ft
mérlegfőösszeggel, éves mérleg szerinti eredményét -155 e Ft összegii veszteséggel.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: 2014. május 28.
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2. felkéri a Józsęfuaros Önkormányzat képviselőjét, hogy az I. pontban meghatérozott
döntés értelméb en j arj on eI az ír ásb eli dĺi ntésho zata| sor tn.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. május 3l.

A Varyongazdálkodásĺ és tjzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A 2. pontban
hivatkozott tagryűlés 20|'4. május 30. napján megtartásra keľült.

A Corvin Sétdny KÍt. 2013, évi beszúmolójdnak elfogadósa

57 2 | 20 1 4. (v. 2 8.) sz. Vá ľo s g azďáiko dás i és Pénzĺi ryi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság átruhźzott hataskörében eljárva, mint a Corvin
Sétány Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őtetjesztés 1. mellékletét képező, a Corvin Sétany Kft. 2013. évi éves
beszámoló mérlegét, mely szerint az eszközök és foľrások egyező főösszege 347 .667 e Ft'
a mérleg szerinti eredmény -19.180 e Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺĺidő: 2014. május 28.

2. elfogadja az előterjesztés l. mellékletét képező, a Corvin Sétĺĺny Kft. 2013. évi éves
beszámoló eredmény-kimutatását, valamint kiegészítł5 mellékletét) a
PricewaterhouseCoopeľs Könywizsgźiő Kft. által jóvahagyott független könywizsgálói
jelentés a|apjźn.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2014. május 28.

3. a Corvin Sétlĺny Kft. soľon következő taggyíilésének napirendi pontjai közĺitt szerepeljen
a Ttáľsaság tőkehelyzetének ľendezése és a töľvényes mfüödés feltételeinek helyľeállítása.

Felelős: polgáľmester
Hatándo: 20| 4. máj us 28.

4. fe|hata|mazza az oĺtkormányzat képviseletében eljáró fulajdonosi képviselőt, hogy a
Felügyelőbizottság 2013. évi beszámoló elfogadásań| szől'ő hatźrozatát követően a
Corvin Sétlĺny Kft. tagi hatźtrozatainak meghozata|a soľán az |-2. pontokban
meghatár ozott d<ĺntését képvi selj e és a szükséges dokumentum okat a|áíýa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|4. május 28.

A VaryongazdálkodásÍ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A 4. pontban
hivatkozott tagryűlés 2014. május 29.napján megtaľtásľa került.
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Mikszdíh 4. KÍt. 2013. évi mérlegbesuÍmolója

57 3 | 20 I 4. (v.2 8.) sz. Vá ro s g azdá'Jko dáls i és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átrvházott hatĺĺskĺjľében eljiírva, mint a Mikszáth
4.Kft. többségi fulajdonosa úgy dĺĺnt, hogy

1. e|fogaďja az előteľjesztés 1. mellékletét képezo, a Mikszźtth 4. Kft. 2013. évi
egyszeríísített éves beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkoz<jk és foľrások egyező
főösszege 37.2I3 e Ft, a mérleg szerinti eľedmény 0 F.t.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. mellékletét képező, a l|ĺ.Iikszźtth 4. Kft. 2013. évi
egyszenĺsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, az
E-AUDIT Könywizsgáló, Adó- és Kozgazdasági Tanácsadó Kft. által jóvláhagyott
független kĺinywizsgálói jelentés alapjan.

3. fe|hatalmazza az onkormĺányzat képviseletében eljaró fulajdonosi képviselőt, hogy a
Mikszáth 4. Kft. taggyíĺlésén az 1-2. pontokban meghatźtrozott döntését képviselje és a
szfü sé ges dokumentum okat alźńrj a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2014. május 3l.

A VaryongazdáIkodási és Üzemeltetési Üryosztáily táfiékoztatása alapján: A 3. pontban
hivatkozott taggyűlés 2014. május 30. napján megtaľtásra került.

Rév| Zrt. 2013. évi beszúmolója és 2014. évi iizleti terve

57 4 l 201 4, (v.28.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vríľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság źttruhźzott tulajdonosi jogkörében, mint a Rév8
Zrt.tobbségi tulajdonosa úgy dĺint, hogy

l. 50.060 e Ft méľleg főösszeggel, l.l91 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyeľeség)
elfogadja Rév8 Zľt. 2013. évibeszźtmolóját, egyben úgy dĺint, hogy a nyereség osztalék
foľmájában ne kerĹiljön kiťlzetésre és a mérleg szeľinti eľedmény eredménytartalékba
keľĹiljön.

Felelős: polgáľmester
Hatráridő: 20|4. május 28.

2. elfogadja Rév8 Zľt. f014. évi tizleti teľvét.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 20|4. május 28.

49



3. felhata|mazza az onkormtnyzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy a

Rév8 Zľt. kozgyu|ésén az 1-2. pontokban meghatfuozott döntését képviselje és a
szfüséges nyilatkozatokat megte EYe, a sztikséges dokumentumokat alźiqa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a Rév8 Zrtkozgyulése legkés?Jbbf0|4. május 30.

.Ą Róv8 Zrt., va|ĺmint a Vagyongĺzdĺílkodĺísi ós Üzcmcltctósi tiryosztĺíly tĺĺjékoztĺtősa
alapján: A Rév8 Zrt.20Ĺ4. május 29. napján megtartott ktizryűlése a Táľsaság 2013. évi
beszámolój áú és 2014 évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta. További intézkedést nem
ĺgényel.

A Búľka Jóaefvdrosi Színhdzi- és Kulturdlis NonproJit KÍt. 2013. évi egyszeľíísített
év es b es zómo ló j elenté s éne k e lfo g adds a

57 5 ĺ20l 4. (v.28.) sz. Váľos gazdálkodás i és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átrvhźzott hatasköľében eljarva úgy dönt, mint a
Baľka Józsefuárosi Színhazi- és Kultuľális Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa, hogy

l. elfogadja a Baľka Józsefuarosi Szinhazi- és Kultuľális Nonprofit Kft. 20|3. évi
egyszeľűsített beszĺmoló méľlegét, mely szerint az eszkĺizök és foľrások egyezó
fóĺisszege 93.166 e Ft, a mérleg szeľinti eľedmény -97.235 eFt,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 28.

2. elfogadja a Bárka Józsefuiĺrosí Színhazi- és Kulturális Nonpľoťrt Kft. 2013. évi
egyszeľiĺsített beszámoló eľedménykimutatasát, Kiegészítő mel|éHetét, Kozhasznúsági
mellékletét.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2014. május 28.

3. elfogadja a Baľka Józsefuarosi Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi trámogatás

f e|hasznźiásátéspéĺumaradványelszámolását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 28.

4. felkéri a Bfuka Józsefuarosi SzínhazĹ és Kultuľális Nonprofit I(ft. ügyvezetőjét és a
polgáľmestert, hogy a Tarsaság tőkehelyzetének rendezése és a tĺirvényes működés
feltételeinek helyreállítása érdekében tegyék meg a szfüséges intézkedéseket.

Felelős : ĺjrgyv ezető, polgáľmester
Hatźndő: 20| 4. június 3 0.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetésĺ Ugyosztáiy tájékoztatása alapján: A dłintés
további intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésěvel kapcsolatos vételúr és eladúsi ajónlat jóvdhagydsa

57 6 l 20Í 4. (v.2 8.) sz. Vá ro s g azdá,Jko dáls i és P énzĺi ryĺ B izotts ág hatńr ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźlrul az ingatlan-
nyilvántartásban a..........helyrajzi számon nyilvantartott, teľmészetben a Budapest VIII.'
II. János Pál pápa tér ......... ..... szétm a|atti' 44 m" alapteľĹiletú lakásra hatźnozat|an ideju
bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részéte töľténő eladási ajźnlat kiküldéséhez, a
33l20I3.(wI. 15.) számű ĺinkoľmányzatircnđe|et 19. $ (l) bekezdésében, az összkomfortos
lakas értékesítésére meghatĺáľozottak szeriĺt, az elkésziilt forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyezó ö,sszegú, 4.750.000'- Ft vételaľ közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáĺldő : 20 1' 4. j únius 2.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladásÍ ajánlatot kikůitdték 201'4. június 2.
napján. Az adásvételĺ szeľződés 2014. július 31. napján a|áírásra kertilt. M íigy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Vay Ádóm utca 8. szdm alatti, 34750/0/A/14 helyrajzi szĺÍmú ĺłres,

ft)ldszinti egy éb h elyk ég elidegenítése

57 7 12014 " (v.28") sz. Váľos g azdáilko dási és Pénziiryi BÍzotts ág határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄaru| a^Budapest VIII., vay Ádam utca 8. szźml a|atti, 3475olOlNI4 he|yrajzi
szźtmtl, |3 m" alapteľĹiletű, udvari bejaľatri, ffildszinti üres egyéb helyiség 1.200.000'- Ft
vételiĺĺon, versenyeztetési eljáĺás mellőzésével tĺĺrténő elidegenítéséhez a véteIi aján|atot
tevő Sz. A, rész&e.

2.) felkéľi a Kisfalu K-ft-t, kiildjön Sz. Á. részére eladási ajánlatot a 32l20I3. (VII. 15.)
szźlmí ĺinkormĺĺnyzati rendelet szerinti fizetési feltételekkel és 60 napos ajźnlati
kötcittséggel.

3.) amennyiben Sz. A. nem él az eIadási ajanlatban fogtalt hatĺĺridőn belĺil a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatźůyos rendelkezések szerint nyilt źlrverésen kell
elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatándő : 20 I 4. j únius 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az adásvételi szeľződés aláírásľa került 2014.
június 5. napján. Az üry továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.
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Göriingyös Út Foglalkoztatúsi és SzocilÍtis Egyesĺilet bérleti jogviszony hosszabbítlÍsi
kérelme a Budapest WII. kerťilet, Csepreghy u. 3. szdm alatti 36785/3/Á/2 és

3 67 8 5/2/A/1 8 hrsz- lł h e lyis ég ekre

57 8 12014. (v.28.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájárul a Budapest vlil.' 36785l3lV2 és 36785l2lN|8 heľyrajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Csepľeghy u. 3. szám alatt talźůhatő,
valamint a Máľia u. 46. (Csepreghy u. 1.) szźm a|att található 109 + 138, összesen
247 fił alapteľülehĺ, ĺinkormányzati ĺilajdonú, utcai bej,árattl, pince szinti, ĺisszenyitott
nem lakás célú üzlethelyiségeket bérlő Görĺingyös Ut Foglalkoztatési és Szociális
Egyesület bérleti szevőđésének módosítástůloz, és a bérleti jogviszony hosszabbításához
határozott ĺdőľe, 2027. december 31.ig.

2.) az Önkorményzattulajdonában á1ló nem lakás céljrĺľa szolgźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuaros onkormĺányzati
rendelet 19. $ (3) c) pontja aIapjźtnabér|ő köteles a bérleti szerzodéstkozjegyző előtt tett
egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozatta| kiegészíteni, továbbá a 19.$ (3) d) alapjánaz
óvadékot feltölteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto lgazgatőja
Határidő: 2014.június 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4.júnĺus 20-án a béľletĺ szerződés megkiitésľe
keľült. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Para-titt Spoľtegyesĺileí alacsonyabb összegíĺ bérleti díj megdllapítltsi kéľelme a
Budapest WII., Kardcsony Sdndor u. 22, szúm alatti önkormónyzaíi tulajdonú

h ely is é g vo nat kozlts db an

57 9 120|4. (v.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(I.1 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodńs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) módosítja az 5|7l20l4. (v.IŻ.) számű hatźlrozata 1.) pontját a következők szeľint:
hozzźtjźĺruI a Budapest vlil.' 35450 helytajzi sziímon nyilvĺĺntaľtott, Budapest VI[.'
Karácsony S. u. 22. szám alatli, 106 m2 alapteriilettĺ, utcai bejźratű, pinceszinti nem lakás
célú helyiségľe a bérleti szerzodés megkĺitéséhez,hatźrozat|an időľe 30 napos felmondási
idővel a Paľa.fitt Sporteryesülettel adománybolt, klub és edzőteľem- tevékenység
céljára. A béľleti aĺi ĺissżóge az e|ső 6 hĺónapban 24.000,. Ft/hó + Áfa bérleti +
ktlzüzemĹ és ktilĺinszolgáltatási díjak, majd a I.hőnaptőll 48.000,. Ft/hó + Áfa béľteti +
közüzemĹ és különszo|gá|tatási díjak ĺisszegľe emelkedik.

2.) amennyiben a béľlő 6 hónap ąlatt nem végzi el a helyiség felújítósi munkálatait, úg a
bérleti díj a bérleti szerződés kezdetétől 48.000 Ft/hó + Afa Ôsszegre emelkedik.
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3.) egyebekben fenntartja az 5I7120|4. (v.l2.) számú hatźrozatában foglaltakat azzal,hogy
az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20,) szźĺmű önkoľmlĺnyzati ľendelet l8. $ (1)

bekezdésében foglalt, bérleti szerződés megkötéséľe vonatkozó hatlíridőket jelen
hatźlrozatrőlszólóéľtesítéskézhenételétőlkellszárnítaru.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hatrĺľidő : 20|4.június 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. június 6.án írásban éľtesítették'
szeľződéskiitésľe nem kerĺilt soľ. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Gľeen Plan Energy Kft. és a Prdter Globttl KfĹ bérlőtdrsi jogviszony létesítésére
vonűtkozó kiizös kéľelme a Budapest WII. Prdteľ u 30-32. szd,m alatti

önkormdnyzati tulaj don ú helyiség vonatkozlts óban

580 l 201 4. (v.28.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzĺiryĺ Bizotts ńg batá'ľ ozata
(1l igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy:

1. enqedélyezi a Budapest vlil., Pľáter u. 30.32. szźlm a\atti,35696l0lV50 hrsz-ú, utcai
bejátatű, ftildszinti, 4I m. alapteľĹilehĺ nem lakás célú helyiségre a Green Plan Eneľgy
Kft. béľlővel kĺitött bérleti szetződés módosítását és a béľlőtarsi jogviszony létesítését a
Práter Globál Kft.vel, a jelenlegi bérleti díjon, hźułtartźsi és vegyi áľuk
kiskereskedelmével töľténő tevékenység bővítésével.

f. béľleti szerződések megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában iĺlló nem
lakás céljríľa szolgá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 351201-3. (VI. 20.)
szźlmíBudapest Józsefuiĺľosi onkormányzatĺrendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjan
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, továbbá a 19. $ (3) c) pontja
alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|źtításźú vá||a|jak a
bérlőtaľsak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hataridő: 2014.junius 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. június 19-én a béľletĺ szerződés megkiitésre
keľült. További ĺntézkedést nem igényel.

W-FoRs Ęfí. béľbevételi kérelme a Budapest WII. keľiilet' RltkóczÍ ,it 25. szúm
aI atti iir e s i) n ko r m únyzat i t uI aj do n ú h e ly is é g v o n at k o zlÍ s d b an

581'12014. (v.28.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyĺ Bizottsńghatározata
(l1 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3650610lN40 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
vlil.' Rákóczi Íú 25. szám a|att talá|hatő (Vas utca feltil megktize|íthető), 55 m"
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alapterĹiletĹĺ, tiľes, önkormrányzati tulajdonú, utcai és udvaľi bejáratta| is rendelkező,
ťoldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásáhozhatfuozatlaĺidőre, 30 napos felmondási
határidővel, a VN.I.ORS Kft. részéte, szeszmentes vendéglátás (büfe) céIjára, 6f.000,-
Ft/hó + Áfa bérteti +kiłzuzemi és ktilönszo|gá|tatási díjak ĺlsszegen.

2) a béľleti szerz(Sdés megkötésének feltétele, hogy az Önkorményzattulajdonában álló nem
lakás céljára szoIgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szźml,ű Budapest Józsefuarosi onkormanyzati rcndelet |4. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá||alási nyilatkozat aláírását vźi|alja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 20|4.június 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. jrĺnĺus 19-én a béľletĺ szeľződés megkiitésre
keľůĺlt. Továbbĺ intézkedést neĺn igényetr.

A Golden Mosoly Bt. bérleíi díj felĺilviagólati és szeľződés módosíttźsi kérelme a
Budapest WII. keriilet, tjuői lit 68. szóm alatti helyiség vonatkoztÍsdban

582 1201 4. (v.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzůiryi B ĺzotts ńg hatńr ozata
(11 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájátľul a Budapest VIII. keľület, Ülloi ĺt 68. szźtĺl a|atÍi 36264l0lN|3 hrsz-ú, 53 m2

alapteľĹilettĺ, utcai bejźtratű, ftildszinti, <inkoľmanyzatitu|ajdonú nem lakás célú helyiséget
bérlő Golden Mosoly Bt' ľészéľe a béľleti szeruődés módosításához, és a bérleti đijanak a
szetződés módosítás a|áirásźt kĺivető hónap első napjától 92.800'- Ft/hó + Afa bérleti +
konizemi- é s kül önszol gáltatási díj ak ö s sze gen történő me gźů|apításźůloz.

2.) abérleti szerzóđés megk<itésének feltétele, hogy az onkormźnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gźůő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120l3. (VI. 20.)
szźlműBudapest Józsefuarosi onkoľmanyzatireĺdelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék feltĺiltését, továbbá a 19. $ (3) bekezdése c) pontja
alapján közjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvtilalási nyilatkozat a|áírźlsźfi váI|a|ja a
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatándő : 20 | 4. j únius 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. júnĺus 7-én a béľletĺ szeľződés megkötésľe
keľůilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Üuĺt |it 66/A. szdm alatti ĺłres, önkormdnyzati
tulajdonĺ|l nem lakds célú helyiségcsoport bérbeaddsdra nyilvónos eglfoľdulós

p ltly dzatr a t i) rté n ő kiír ús r a

583 l 201 4. (v.28.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls ĺ és P énzü5ri Bizotts ág határ ozata



(11 igen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII., Üilői űt 66ĺA. (Nagytemplom utca felőIi bejáratú) szźlrĺl alatt
találhatő, 36f74l0lN2 hľsz-ú, utcai bejaratu pinceszinti, 94 m" alapteriiletű, és a
Budapest VIII., Üuĺĺ ĺt 66tA. szźm a\atĺi,36274l0/N3 hrsz-,h, utcai bejĺĺľafu füldszinti,
|65 m, alapteľületíĺ önkoľmanyzati tu|ajdonú, tires, nem lakás célú helyiségeket az
elidegenítés éľdekébenzźľo|t állomanyból visszahelyezi abérbeadási állományba.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[., tjľĺĺ ĺt 66tA. (Nagytemplom utca felőIi
bejáratú) szźtm alatt ta|áIhatő, 36274l0lV2 hrsz-tl, utcai bejĺáľätu pńceszinti, 94 fił
alapterĹiletií, és a Budapest VIII., Ünĺĺ ĺt 66tA. szźtm alatti,36274lolN3 hĺsz-ú, utcai
bejráľatú ftjldszinti, |65 m" alapterĹiletű ĺinkoľmĺĺnyzati tu|ajdonú, üres, nem lakás célú
helyiségek bérbeadásara vonatkozó nyilvános egyfordulós péiyázat kiírásźlta,
önkoľmiĺnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet
részéte, sporttevékenység végzése cé|jáĺa, szźtmított bérleti díjon, azaz 70.000,- Ft/hó +

Áfa berleti díj összegen azza|, hogy a pálryźľzati kiíľásban szereplő számított bérleti díj
méľtéke a bérleti jogviszony 13. hónapjátő| az a|ábbi feltételek együttes megléte esetén
kedvezményes bérleti díjra csökkenthető a bérleti szęrződés egyéb feltételeinek
v źitozat|anul hagylísa mellett :

a) a szer,,łezet apá|yźzat nyeľteseként bérleti szerződést kĺit, és
b) a helyiségben végzett első éves tevékenységére vonatkoző beszámolćfiźlt a szakmai

bizottság részéte benýjtotta a bérleti jogviszony első 12 hónapja leteltét megelőzően,
c) és azt az illetékes bizottság elfogadta,

amelynek a|apjan az Önkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága a
bérleti dijat a helyiség Józsefuáľos, valamint a jőzsefvźlrosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtságafüggĺényében a26, pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti
kedvezményes mértékľe csökkentheti.

3.) amennýben a szeĺvezetaze|ső éves besziímolóját a szakmai bizottságrészéte nem nyújtja
be a bérleti jogviszony első 12 hőnapja leteltéig, a számított béľleti díj tisszege a
jogviszony időtartanaalattiĺlflációval ntivelten továbbra is érvényben maľad.

4.) a kiirźtsnak taĺalmaznia kell, hogy a pá|yaző bejegyzett és műköđő, önkoľmányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet kell, hogy legyen,
továbbá Józsefuĺĺľos lakossága érdekében kell ellátnia a tevékenységét, ame|yhez a civil
tevékenységet végző szervezetnek a pályźzathoz be kell csatolnia a sza|<ĺnai tervet a
helyiségben tewezett tevékenységére vonatkozőan.

5.) a Kt. hatźrozat29. pont értelmében a szakĺnai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és
elfogadására az Önkormanyzat hatáskörľel rende|kező sza|<nai bízottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottság a szaLłmai tervet és besziímolót elfogadta, így az
onkoľmlányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsĘa az ĺinkoľmtnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti đíjat az adott
évre is engeďéIyezi. Amennyiben a szervezet a kĺitelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a
bérleti đíj az éľintett év januĺĺľ 1. napjától visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket
alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszĺĺmított' a nem civil szervezetekre meghatánozott
bérleti díjnak megfelelő ĺisszegľe emelkedik. Amennyiben a szak'tlai terve, beszámolója
a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefuáľos éľdekében, úgy
a bérleti đíj a 26. pontban szabá|yozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra
emelkedik.
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6.) apá|yazati kiírásnak tarta|mazrua kell, hogy a páLyazat nyeľtesének vállalnia kell, hogy a
helyiségek felújításanak kĺiltségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti a
béľleti jogviszony fennállása alatt' és aztkövetően sem.

7 .) u önkoľmĺĺnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetnek
a következő feltételeket a béľleti szerzódésben vállalnia kell, amennyiben a bérleti
jogviszony I3. hónapjától a bérleti díj összege ą kedvezményes méľtélcre csÓkkpn:

ba) honlapjan, sajtómegjelenésein szeľepeltesse támogatóként az onkoľmźnyzatot,
bb) a legalább havi rendszeľességÍi helyiséghasznźt|atot igénylő eseményekľől (fogadóóľa,
gyiĺlés, renďezvény' tanácskozás, stb.) kiildjön éľtesítést, meghívót az onkoľmźnyzatnak. Az
események népszeľűsítésére az onkoľmányzat a honlapjan, kozösségi portál profilján ,,civil
eseménynaptárť, hoz létre és műkĺjdtet.
bc) minden év maĺcius 15. napjáig nyrijtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket teľvez az év során megĺendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenysé get végez, az mennyiben szolgálj a Jőzsefvźtros és a
józsefüárosi lakosok éľdekeit.
bd) az előzo évi tevékenységéről nffitson be beszámo|őttźrgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségbeĺ az alapszabźlyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engeďé|yezetttevékenységetfolyamatosanfolytassa.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pźiyźzat a Veľsenyeńetési szabáIyzatől szóló 42812012. CX[.06.)
szźmÍl, a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének hatźrozatában
foglaltak szerinti lebonyolításaľa.

9.) apá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabźůyzat l l. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Koľmanyhivata|a VIII. keľületi Hivatala okmanyiľodájáĺu, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormrínyzat Polgármesteri Hivatala
hirđetőtáblájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyontigyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgármesteri Hivatal szźtmára

költségmentes hiľdetési feltileteken töľténő megjelentetés szélesebb köľű biztosítása
éľdekében az egyéb ľendelkezésľe álló intemetes hiľdetési poľtálokon kell k<izzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: zUl4.június 4'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' pá.ilyázat kiíľásľa keľĺĺlt 2014. június 18.tő|, az
ajánlatok beadásának és az ajánlatok bontásának hatáľĺdeje201'4.júlĺus 7. napja volt. A
páIlyázati kĺírás éľvényes, de eľedménytelen lett. További intézkedést nem igényel.

A Szent Benedek Gimndzium, Szakképző Iskola és Kollégium béľbeszđmítdsi
kérelme a Budapest WII, Prúter u. 11. szdm alaíti bérleményre vonatkoaÍan

58 4 l 20 1 4. (v.2 8.) sz. Vá ľo s g azdáiko dáts i és P énzĺi ryi B izo tts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźtjźľ:u| a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium bérlő által
bérelt, Budapest VIII., 36381 he|yrajzi sziĺmon nyilvĺántaľtott, természetbeĺ a Budapest
VIII., Práłter u. 1l.. szźml a|attta|á|hatő,5586 m, alapterülehĺ, cinkoľmiányzati tulajdonú,



utcai bejáratű, iskola céIjáľa szolgtĺIő épĹilet felújításahoz, tovźlbbá hozzźĄáru| a Szent
Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégĺummal töľténő bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez, és a bérbeadőra tartoző felújítási munkfü kĺiltségének
bérleti díjba történő bérbeszámításhoz összesen bruttó 2.815.810'- Ft Q.217.173,- Ft +

598.637,- Ft Afa) ĺlsszegben, a havi béľleti díj 50 oÁ-źig' amennyiben a Bér1ő a felújítási
munkfüat e|végzĺ, és a benyújtott szrímlfü alapjźn az onkoľmányzatiHźrkeze|ő koda
leigazolj a a telj esítést.

2.) hozzájźru| a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium bérlő által
bérelt, Budapest VIII., 36381 helyrajzi számon nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest
vlil., Práter u. 11. szźmlalatttalźůhatő,5586 m, alapteľületri, önkoľmányzatitulajdonű,
utcai, bejaratű iskola cé|jáľa szolgźiő épület felújítlĺsahoz, tovźtbbá hozzajaru| a Szent
Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiummal töľténő bérbeszĺámítási
megállapodás megkĺitéséhez, és a béľbeadőra tartoző felújítási munkák költségének
bérleti díjba tĺirténő béľbeszámításhoz összesen bruttó 7.379.498,. Ft (5.810.628,- Ft +

1.568.870,. Ft Áfa) összegben, a havi bérleti díj 50 %o-áig, amennyiben a Béľlő a
felújítási munkĺákat e|végzi, és a benyújtott szĺĺmlák a|apjánaz onkoľmźnyzatiHázkezelő
k o da lei gazo|j a a telj e síté st.

3.) abérbeszźlmítási megállapodás megkötésére a polgáľmesteri saját hatáskönĺ e|őirźnyzat
átcsoportosítást követően keriilhet soľ.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014.június 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A'határozatľól szólĺó értesítést megkĺildték201'4.
jtinius 2. napján. A megállapodás nem kerĺilt aláíľásľa. Az íůw további ĺntézkedést nem
igényel.

A Kisfolu KÍt. 2013. évifeladatelldtltsi besatmolójdnak elfogadósa

585 12014. (v.28.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzü5ĺi Bizotts ág hatńt ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság źItruházott hatáľkörében eljłĺrva, mint a Kisfalu
Józsefuaľosi Vagyongazđá|kođő Kft. egyszemélyes tulajdonosa rigy dönt, hogy a Kisfalu Kft.
20|3. évi feladatel|átásárőI szóló szöveges beszámolót elfogadja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: azonna|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További üryintézést nem igényel.

A Budapest, WII. kerĺilet... szdm alatti ingatlanra vonatkoaÍ elővdsdrldsi jogról
való lemondús zÁnr tjĺps

587 l 20| 4. (vI. 02.) sz. Vá ľo s g azdáiko dáls ĺ és Pé nzü ryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 t.artőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet
Józsefulírosi Önkormĺĺnyzat,a..'hľsz-ú, természetben a 1081 Budapest, ... szźtma|attta|tĺ|hatő78
m2 alapteľiilettĺ ingatlan tekintetében, továbbá a 12.500.000 Ft-os vételaľ ismeretében, K. R. és

R. B. eladó, továbbá S. N. vevő között 20|4. május 9-én kötött adásvételi szerzodéshez
kapcsolódó elővásáľlási j ogával nem kíván élni.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: f}|4.július 02.

A Varyongazdátkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A Bĺzottság
diintéséľől 2014. június 3. napján éľtesítették az üryfelet.

A Budapest, Wru. kerÍilet ... szdm alatti ingatlanra u-ongtkoaÍ elővttsdrldsi jogról
való lemondús ZART ULES

588 l 201 4. (vI. 02.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és Pénzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuarosi onkoľmányzat, a ... hľsz-ú, természetben a 1088 Budapest, ... szźml alattta|á|hatő
T fiŕ alapteľületű tźrsasházi lakás tekintetében, továbbáa 10.500.000 Ft-os vételar ismeretében,
P. L., Dr. P. L. és Dr. Y, Zs, E. eladók, továbbá K. A., K. J. és K. Kľisztina vevő között 20|4.
május |Z-énkötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásarlási jogával nem kíván élni.

Felelős: Polgármester
Hatĺĺĺidő: 20l 4.június 02.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztáiy tájékoztatása alapján: a Bizottság
dtintéséről 2014,június 3. napján értesítették az ĺiryfelet.

A Fővltľosi Pedagógiai Szakszolgdlatfőigazgatói plÍlydzatúnak véleményezése
zÁnr tjĺrs

589 12014. (vI.02.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryĺ Bizotts ńg határ ozata
(11 ĺgen' 2 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi onkoľmźĺnyzat nevében a nemzeti kcĺznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény
83. $ (3) bekezdés e) valamint a (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményműködtetői
véleményezés jogtxaI élve támogatja a Fővarosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatői
beosztás e|Iźtásáraz}t4. mĺĺrcius 19. napjan |<ĺirtpa|yazat eľedményes elbírálását.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: zll4.június 2.

A llumánszolgáitatálsĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: Az átruhálzott hatásktiľben
hozott batározat 20|'4. jr'inius 4. napján továbbításľa került a Klebelsbeľg
Intézményfenntaľtó Ktizp ont Köznevelés.igazgatási Főosztály a r észér e.
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Javaslat a Polgdrmesterí Hivatal vizesblokkfelújítúsa sorón mííszaki ellenőrzési
feladatok elldtlÍsdra

590 l 201 4. (vI.02.) sz. Váľos gazd álkodási és Pénzůiryĺ Bizotts ńg batár ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Polglĺľmesteri Hivatalban vizesblokk felújítása kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok e||átásáva| a Kisfalu Kft-tbízzameg, 418.863 Ft + Afa összegben.

Felelős: jegyző
Hatĺáľidő: zĺt4.junius 02.

z. a hatátozat 1. pontja alapjtn felkéľi a Polgrírmestert a miĺszaki ellenőľi feladatok
e||átásáĺavonatkozómegbízásiszerződésalźirásźra.

Felelős: jegyző
Hatĺĺľidő : 20I 4.junius 02.

A Jegyzői Kabĺnet Belső Ellátási lľoda táĄékoztatása alapján: A szeľződés megktitésľe
kerĺilt, a műszaki ellenőri feladatok ellátása 20t4. jlinĺus 30-án megkezdődőtt, a
munkateľĺĺ|et átadása szintén 201'4.június 30. napján megttĺľtént.

Kiizter iilet-h as znúlati kérelme k e lbír úIús a

59 1 l 201 4. (vI. 02.) sz. Váro s g azdá.Jko dáls ĺ és P énzü ryi B izo tts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<izterület-haszná|ati
hozzźĄźlrulást ad _ díjmentességgel - aza|ábbi ügyben:

Közteľiilet-hasznźiő, kéľelmező: Jĺízsefváľosi KtizösségiHáuakNonpľofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér l5.)

Közteľiilet-hasznźtlatiđeje: z}|4.junius2.-20|4.június l4-ig
Közteľület-hasznáIat cé|ja: Konténer
K<izteriilet-hasznźiathelye: Homok u.4-6.
Közteľület-haszná|atnagysága: 1db

Felelős : polgláľmester
Hatráľidő: 20| 4.junius 2.

A VaryongazdáIkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztttása alapján: A hatáľozat az
ůiryfél részére 2014. június 6.án kiadásra került.
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592 l 20 1 4. (vI. 02.) sz. Váro s g azdá.Jko dás i és P énzůi ryi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzź!źlrulźlst ad _ díjmentességgel - aza|źhbi ügyben:

KöZteľiilet-haszná|ő,kérelmező: E4karZrt.
(1tĄ9 Budapost, Egrossy út 28-30.)

Köaerület-hasznáIatideje: 20|4.június 2.-2014.augusztus 3l.
KözterĹilet-hasznźt|at cé|ja: építési munkaterület
KöZterület-hasznźtlathelye: Magdolna u.22.
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 26čm2

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 201. 4.június 2.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
üryfél r észére 2014. j r'inĺus 6.án kiadás ra keľült.

593 l 2014. (vI.02.) sz. Váľos gazdáIkodásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 Ártőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbí ügyben:

Közteľület-hasznáIő, kére|mező: F4kar Zrt.
(1|49 Budapest, Egressy út 28-30.)

KözteľĹilet.haszná|atideje: 20|4.június 2.-2014.augusztus 31.
Közteľület-hasznáIat cé|ja: építési munkateľület
Köztertilet-haszná|athelye: Szerdahelyiu. |2.
Kĺjzteľiilet-hasznźiatnagysźtga.. |57 m.

Felelős: polgármester
Határidő: zll4.június 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztáiy táĘékoztatása alapján: A'határozat az
ügyfél részére 2014. j únius 6-án kĺadásra keľült.

59 4 ĺ 20 14. (W. 02.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dźls i és P énziĺ ryi B izo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáLati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő,kérelmező: É)pkar Zrt.
(l|49 Budapest, Egľessy tft28-30.)

Közteľület-hasznźiatideje: zll4.június 2.-2014.augusztus 31.

KözterĹilet-hasznźt|at cé|ja: építési munkateľĹilet



KözterĹilet-hasznéiathelye: Magdolna u.44.
KĺĺaerĹilet-hasznáLatnagysága: 113m,

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: zlI4.június 2.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztáůy tájékoztatása alapján: Abatározat az
iigyfól r ószćr c 2014. j únius 6.án kiadĺĹsľa kcľült.

59 5 l 20 l 4. (vI. 02.) sz. Vá ľo s g azdá'Jko dáls i és P é nzü ry ĺ B izo tts ág batár ozata
(15 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodasi és Péĺlzligyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-haszná|ati
hozzźtjaru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

KözterÍilet -hasznéiő, kérelmező: É)p|<ar Zrt.
(II49 Budapest, Egressy út 28-30.)

Közterület-hasznźůatideje: zlL4.június 2.-20|4.augusztus 31.
KöZterület-hasznźiat célja: építési munkaterĹilet
KözterĹi1et-haszná|athelye: Magdolnau. 10-14.
KöZteľület-haszná|atnagysága: l53m,

Felelős: polgármester
Hatándí3: 20I 4.június 2.

A Vag5rongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél ľészéľe 2014.júnĺus 6.án kĺadásra keľiĺlt.

59 6 l 201 4. (vI. 02.) sz. Váľo s g azdá|ko dáls i és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy közteľület-használati
hozzźtjźlĺu|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteri'ilet-hasznźiő,kére|mező: Táľsasház Benyovszlĺy Móric u. 36.
(1089 Budapest, Benyovszky Móľic u. 36.)

Kĺĺzteľület-hasznáIatideje: ZIl4.június 2.-20l4.június30.
Közterület-haszntiat cé|ja: építési munkateľület (kerítés)
Kĺjzteľiilet-haszná|atnagysága: 40fił
Közteľü1et-haszná|athelye: BenyovszkyMóľicu. 36.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: zll4.június 2.

A Varyongazdátkodási és Üzemeltetési Üryosztáůy täjékoztatása alapján: Ahatározat az
iiryfél részér e 201 4. j rĺnĺus 6.án kiadásľa került.
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59 7 l 20 l 4. (vI. 02.) sz. V áľo s g azdá.Jko dáts ĺ és Pé nzĺĺ ryi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy fudomásul veszi a Józsefuarosi
Közĺisségi Hźr;ak Nonprofit Kft. közterület használatát konténer elhelyezés céljából 20|4.
május 3 l{ő1 junius l-ig.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő: zll4.junius 2.

A VaryongazdáIkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása atapján: Ahatározat az
üryfél részére 2014. j r'inius 6-án kĺadásľa került.

59 8 ĺ 20t 4. (W. 02.) sz. Vá ro s g azdáůko dásÍ és P énzĺi5rĺ B ĺzotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy fudomásul veszi a 
',Hatźrozatijavaslať' 2-5 pontjáig azBpkat Zrt.kozteru|ethaszná|atait építési munkaterĹilet céljából 2014.

május 26{ó1 június l -ig.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: zD|4.junius 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)ryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ĺigyfél r észér e 201 4. j únius 6.án kĺadásľa keľiilt.

599 l 201 4. (vI. 02.) sz. Váro s g azdá.Jko đáls i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tuđomásul veszi a Társashźz
Benyovszky Móric u. 36. közteľiilet hasznźiatźi építési munkaterület céljából 2014. májusZ9-
tőljunius l-ig.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: zll4.június 2.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály táfiékoztatása alapján: A határozat az
ügyféI ľészéľe 2014.június 6-án kĺadásľa keľült.
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Tulajdonosi nyilatkozat megaddsa a KúlvúľÍa téri MakriszAgamemnon díszklitjúnak
fe I új ít lts ltv a l k ap c s o l at b an

600 l 20t 4. (vI.02.) sz. Vá ro s gazd álkodásĺ és Pénzůigyi Bĺzotts ág határ ozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)

A Viĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

aKá|vána téľi Makľisz Agamemnon díszkutjrának felújítása kapcsán nyilatkozik arrő|,hogy a
felújítás (.,agy báľmilyen a tulajdonosi hozzájarulás alapjĺĺn végzett munkĺĺk) költségeinek
megtérítésével tisszefüggésben lemond arrő| a jogaról, hogy a tulajdonosi hozzźĄárulěs
megadásakoľ' vagy a későbbiekben a Fővárosi onkormanyzatta| szemben a költségek
megtéľítése, illetőleg jogalap nélküli gazđagodás' vagy egyéb jogcímen megtérítési igényt
tiímasszon.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: zUl4.junius 02.

A Városfejlesztésĺ és Főépítészi Üryosztály tájékoztatása alapján: a Kálváľia téren álló
Makľĺsz Agamemnon alkotta díszkt'it a térre| egyĺitt felújításra és átadásra kerĺilt 20|4.
szeptember 19.én. A Józsefváľosi Onkormányzat a Főváľosi onkormányzatta| szemben
semmÍlyen j o gcím en n em támas ztott meg!éľítés ĺ igényt.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds megaddsa a Magdolna utca 33. sz. épiilet homlokzatdn
kö zv i l lÍ g ít lźs i b e r e n d e zé s t t art ó fa I i kamp ó ki aI a kít lÍs dr a

60 1 l 20 t 4. (vI. 02.) sz. Vá ľo s g azdálko dásĺ és Pénzü ryĺ B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. a Magdolna utca 33. sz. éptilet homlokzatźln kozvilágítási berendezést taľtó falikampó
kialakításĺĺhoz hozzájáĺul, a szfüséges tulajdonosi hozzájárulást megadja a következő
feltételekkel:

Helyreállítási kötelezettség:

A falikampő elhe|yezése utłán közvetlentil, a munkával érintett homlokzatľészen a vakolat
helyľeállítása.

A falikampóra áthe|yezett kozvi|ágítási hźiőzat megvalósítása utan az ideiglenes
betongyĺĺmos faoszlop e|szá||ítása valamint a betongyám eltávolítása utźn az önttitt aszfalt
helyreállítása.

Felelős: polgáľmester
Hatźnđő : 20| 4. j únius 2.

A Váľosfejlesztési és Főépítészi lJgľosztáiy, valamĺnt a Yagyongazdálkodási és
tizemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A BDK Kft. a közvi|ágítálsi beľendezést
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taľtó falikampót kÍalakította, valamint a helyľeállítási kiitelezettségének a kivitelező
szintén eleget tett. A tulajdonosihozzájárulás kiadásľa keľült.

Kö zte r iil et- h as zn ól at i kér e Ime k elb ír úl ús a ki e g é s zíté s

602 l 20 1 4. (vI. 0 2.) sz. Yá ro s g azdá.J.ko dáls i és P énzü ryi B ĺzo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szar'azattal)

A Varosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájáĺu|źtst ad - díjmentességgel - az alábbi iigyben:

KözterĹilet-haszná|ő'kérelmező: MTKBudapest Zľt.
(I|26 Budapest, Nagy Jenő u. 12.)

Közteriilet-hasznźiatideje: 20|4.június f.-20t7.június 1.

KözteľĹilet-haszná|at célja: rendezvény-egyéb elkerített teľĹilet
Közteľület-hasznáIathelye: Salgótarj'íni u, |2-|4. (a pá|ya főbejźĺatźxal szemben a

villamos toltésnél)
Közteľii1et-baszná|atnagysága: 100m2

Felelős: polgármester
Határidő: zlI4.junius 2.

A Vagyongazdáikodálsĺ és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat az
ügrfél részére 2014. j únĺus 6.án kiadásľa keľĺilt.

60312014. (vI.02.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzĺigyi Bizottsńghatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-használati
hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - aza|źhbi ügyben:

KdzterĹi1et-hasznáLő,kérelmező: É)pkar Zrt.
(II49 Budapest, Egľessy út 28-30.)

Ktĺzteriilet-hasznáIatideje: A\I4,junius 2.-2014.augusztus 31.

Közteľület-hasznźůat célja: építési munkateľület
KözterĹilet-hasznáIathelye: Szerdahelyi u. 18.

KĺizterĹilet-hasznźůatnagysága: 80 m,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 4.junius 2.

A VaryongazdálkodásÍ és Üzemeltetési Ügyosztály táfiékoztatása alapján: A hatáľozat az
ĺigrfél ľészéľe 2014.június ó.án kiadásľa került.
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60 4 ĺ 20I 4. (vI. 02.) sz. vá ľo s g azdá.Jko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzźĄźrúást ad _ teljes díjfizetésse| - az a|ábbi ügyben:

Kozteľület-hasznáIő, kéľelmező: S és C Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
(1088 Budapest, Krudy Gy. u. 7.)

KözteľĹilet-hasznźiatideje: Zll4.június 2.-2014.október 15.

Kozteriilet-hasznáIatcélja: vendéglátó tetasz
KöZterĹilet-haszná|athelye: Kľudy u. 7.
KözteľĹilet-haszná|atĺagysźrya: f*rĺŕ

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatáľiđő : 20 I 4. j únius 2.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél ľészéľe 2014.jr'inius 6.án kiadásra keriĺlt.

60 5 l 201 4. (vI. 02.) sz. V áro s g azdá'Jko dáls i és P énzü ryi B ĺzo tts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźttosgazđálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-
fł5kapitanyság VIII. keľĹileti Rendőrkapitanyság állásfoglalását figyelembe véve nem jarul
ho zzá az a|ábbi közteľület-hasmá|athoz:

Közterü1et-hasznźlő,k&e|mező: BSH Euľope Kft.
(1088 Budapest, Kľudy Gyula u. 11.)

KözteľĹilet-hasznźiatideje: Z}I4.június 2.-2017.junius 1.

Közteľület-hasznéůatcélja: vendéglátó terasz
KözteľĹilet-hasznźůathelye: Lőrinc pap tér _ Kľudy Gyula u. 11. saľkanál
Közterület-hasznáIatnagysźrya: 2Im"

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatátldő : 20I 4. j únius 2.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táĘékoztatása alapján: A'batározat az
üryfél ľészéľe 20|4.június 6.án kiadásľa keriilt.

60 6 | 20 1 4. (vI. 02. ) sz. Vá ro s g azdál.ko d'ás i és Pénzĺiryi B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a I508/20|l. (X. I2.) sz.
hatźrozatát az a|ábbiak szerint módosítja, amennyiben a Blues & Gastro 2012 Kft. 15 napon
belül maľadéktalanul megfizeti a Blues 2000 Kft. fennálló közteľiilet-hasznéůatitartozását:

KcizterĹilet-haszná|ő,kérelmező: Blues & Gastľo 2012KÍt.
(1088 Budapest, Krudy Gyula u. 6.)
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Köztertilet-haszná|atideje: 20|4.június 02.-201'4.augusztus 31.
Kcjzertilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
KöZteľĹilet-haszĺá|atnagysága: 70m"
Közteľület-használat helye: Knidy Gyula u. 6.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: zIl4.junius 2.

A Varyongazd,áikodálsĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
üryfél részére 2014. június 6.án kiadásľa keľült.

Lakós elideg enítés ével kapcsolatos vételdr és eladúsi aj dnlat j óvóh agyús a

607 1201 4. (vI.02.) sz. Város gazdálko dásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Péĺungyi Bizottsźę tlgy dönt, hogy hozzájźlra| az ingat|aĺ-
nyilvántaľtásban a ... helyľajzi szźtmon nyilviántaľtott, természetben a Budapest VIII.' ...
szźm a|atti, 27 m2 alapterĹilettĺ lakásľa hatátozat|an iđejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező
bér|ő részére ttiľténő eladási aján|at kiktildéséhez, a3312013. (VII. 15.) számú <inkormányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás éľtékesítésére meghataľozottak szennt, az
elkészült forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-áva| megegyező
ĺisszegű, 2.050.000,- Ft vételáľ kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető ĺgazgatőja
Hataridő: zDl4.junius 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlat kikiĺldésre keľült 2014.június 6.
napján. Az adásvéte|i szerződés aláíľása megtiirtént. Az ügy további intézkedést nem
ĺgényel.

J av as l at az ij n ko ľ m úny zatÍ fe ladato kh o z é s c é l o kh o z k ap c s o l ó d ó t ev é ke ny s é g eí v ě g ző
szervezetek kedvezményes béľleti díjdnak tovdbbi 1 évre történő engedéIyezésére

608 l 20t 4. (vI. 02.) sz. Vá ľo s g azdál.ko dálsi és P énzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

A Budapest VIII., 34734lN26 és 34734lN27 he|yrajzi számon nyilvlíntartott, természetben a
Budapest VIII., Teleki tér 16. szźĺrl a|att ta|á|hatő, 96+43 m2 alapteľĺiletĹi, önkoľmźnyzatí
tulajdonú, nem lakás célú helyiségekre a Kótai Spoľt Eryesülettel kdtött béľleti szerzódés, a
Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźtmt hatáĺozatźnak 29. pontja, valamint a
Humánszolgźitatási Bizottság 65120|4. (Iv.22.) számű hatźrozata a|apjan a bérleti díjat
további 1 szakmai évre vonatkozőan,2014. december 31-ig a kedvezményes bérleti díj (a
hatźttozathozata| iđopontjźĺban 21.504,. Ft/hó + 9.632'- Ft/hó) Afával növelt béľleti +
kozilzemi és kĺilĺln szo|gá|tatźlsi díjak összegen áIlapitjameg.
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Felelős: Kisfalu Kft, ĺigyvezető igazgatója
Hataľidő: 2014. május 19.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 20|4. júnĺus 10.én éľtesítették. További
ĺntézkedést nem ígényel.

609 1201 4. (W. 02.) sz. Vá ros gazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

A Budapest VIII., 35696l0|N54 helyrajzi szĺímon nyilvĺíntaľtott, természetben a Budapest
vI[., Práteľ u. 30.32. szán a\att talźlhatő, 56 m, alapterületĺi, ĺinkoľmiĺnyzati tl|ajđonű,
nem lakás célú helyiségre a Budapest.Józsefváros Refoľmátus Eg1thánkőzösséggel
(Talláikozátsi Pont Refoľmátus Ktiziisség) kötött bérleti szerzódés, a Képviselő-testület
248120|3. (VI. l9.) szźtĺrlűhatáĺozatźnakzg. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság
6512014. (I\I.22.) számtĺ hatźrozata alapján a bérleti đíjat további 1 szakmai évre
vonatkozóan, 20|4. december 31-ig a kedvezményes bérleti díj (a haÍźtrozathozata|
időpontjában 13.198,- Ft/hó) Áfával niivelt bérleti + köziizemi és kĹilĺin szo|gźitatási díjak
ö s szegen áIlapítj a meg.

Felelős: Kisfalu Kft, Ĺigyvezetó igazgatőja
Hataridő: \ÜI4.június 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 20t4. június 10.én értesítették. További
intézkedést nem igényel.

Green PIan Center Kft. fedett teremgarúzsban Iévő 4. szómú gépkocsi-beóIló
bérbeaddsdra irdnyuló kérelme a Budapest VIil., Próter u. 30-32. szóm alatti

ingatlanon

610 l 2014. (vI.02.) sz. Váro s gazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizotts ág batár ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. hozzájźru| a Green Plan Center Kft tészéte a Budapest VIII.' Pľáter u. 30-32. szám
a|atti 35696l0lV57 hĺsz-ú épületben kialakított teremgarźnsban a 4. számű gépkocsĹ
beźilőra, hatźrozatlan idejtĺ béľleti szeruőđés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel
8.750'- Ft/hó + Afabérleti díj mellett.

2. a béľleti szęrzóďés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmlínyzat fulajdonában ĺilló nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuarosi onkormĺĺnyzati rendelet |4. $ (2) bekezdése a|apjźn a
leendő bérlő a bérleti szerzoďés megkötését mege|ózóen a béľbeadónak 3 havi bruttó
béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az Önkoľmźnyzatfulajdonában ál1ó nem lakás céljĺĺra szolgáIő helyiségek bérbeadrĺsanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) száľĺru Budapest Józsefuaros onkoľmlínyzati
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rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apjtĺn eltekint a közjegyző előtti egyoldalú
kĺjtelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: }0l4.június 09.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő 2014. június 18.án a bérleti szerződést
megkötiitte. További intézkedést nem igényel.

E-EXIT Bt. béľbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Szentkirđlyi u 3. szóm
aI att i iir e s ö n ko r m dny zati t ul aj do n íl h ely is é g v o n at ko zlźs db a n

611 l 201 4. (vI. 02.) sz. Váľo s g azdá.Jko dáts ĺ és P énzüryi B izo tts ág hatär ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 36542I0lN3 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, a Budapest
vlil.' Szentkirályĺ u. 3. szám alatt ta|źihatő, I07 m, alapteľületiĺ, tires, ĺinkoľmányzati
fulajdonú, utcai bejaľafu, pinceszinti helyiség béľbeadásahozhatźrozatlan időre, 30 napos
felmondási hatlíĺidővel ' az E-EXIT Bt. részéte egyéb szőrakoztatő tevékenység,
szabaduló szoba, (szeszesital árusítása nélkĹil) cé|játa,31.500,- Ft/hó + Afa bérleti-,
köztizemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) a béľleti szerzodésmegk<itésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szźlműBudapest Józsefuaľosi onkormanyzatírendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségváI|a|ási nyilatkozat aláírását váI|a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatźľĺdő : 201 4. junius 09.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a ľendeletben foglalt határidőn beliil nem
ktĺtiitt szerződést. További intézkedést nem igényel.

rgvaslgt a Badapest WII.,... szdm alatti lakds cserelakúsként tiiľténő bérbeadúsdra,
valamint a Budapest WII.,... szóm alatti épiilet elbontúsdra

612lf014. (vI.02.) sz. Városgazdáikodźlsĺ és Pénzůĺgyĺ Bizottsághatńrozata
(15 igen,0 nem, 0 ŕ'artőnkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII., szám alatti 2 szobźts, komfoľtos komfoľtfokozatu 59,60 m2

alapterületű lakásra H. Sné. bérlővel fennálló bérleti jogviszony kĺizös megegyezéssel
töľténő megszĹintetésével egyidejűleg bérbe adja H. Sné. ľészére hatáĺozatlan időľe
sző|őan, a 

_Budapest 
VIII., . ,. 2, szobás, össżkomfortos komfoľtfokozatÍ 3g,u fił



alapteľiilehi lakást megtekintett állapotban, azzal a feltétellel, hogy H. Sné. a Budapest,
Vm. ... széĺn a|atti bérleméný senki által nem lakottan köteles leadni. A béľbe adandó
lakás lakhat őv á téte|érol a bérbeadó gondoskodik.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 20l4.júđus 02.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatétrozat 1.) pontjában meghatźrozolt megállapodás és bérleti
szerzőďés megkötéséľe, valamint a béľbe adandó lakás lakhatővá tételéhez szükséges
felújítási munkálatok elvégzésére, melynek vaľható becsült kĺiltsége 2.000.000,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatĺĺľidő: }D|4.junius 02'

3.) a Budapest VIII. kerĹilet, ... szélm alatti lakóépiilet bontásiĺra vonatkoző, kiizbeszerzési
érték'haűfi ęl nem éro beszeruési eljrírásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tafta|maző éľvényes ajánlatot tevő Rijon Kft. (székhely: 1082 Budapest, Üľ0i ĺt 60-62,
adószám: |46158|0-2-42, cgi. szi 0|-09-9|1999, bankszámlaszáma: 12010855-
0l132189-00100006) tette, elfogadott ajĺánlati u 7.980.840,- Ft + ÁFA, ezétt az eljźrás
nyeľtes aj ánlattevőj e.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft.
Hatĺíridő: 20t 4.junius 02.

4.) ahatźlrozat 3.) pontja a|apjan felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Önkoľmányzat nevében a
munkálatok elvégzésére az e|őterjesztés mellékletét képezó vá|la|kozási szerződést kösse
meg a 20|4. évi költségvetésben a11-602 címen a. épület bontás előirźnyzatterhére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataridő: a vźi|a|kozási szerződés aláírásának határideje az Epítésfelügyelet kötelező
hatfu ozata kiadását követő en azonna|

5.) a) a bontźlsi munkálatok bonyolítója és miĺszaki ellenőľe a Kisfalu Kft., bonyolítási és
míĺszaki ellenőri dija a vá||a|kozői nettó díj 5Yo-a + ĺfa, 399.042,- Ft. + Afa a 20|4. évi
ktiltségvetésben a l|602 címen a ... épiilet bontás e|ofuźnyzat terhére.

b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőját a megbízásí szerződés elkészítésére és
f e|hatalmazzaapoIgźlrmestertannaka|źtírására,

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatĺíridő: 20| 4.junius 02.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megállapodás és a béľleti szerződés aláírása
megÍtirtént.
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A Highlight optic KfĹ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Pľúter u. 37.
saÍm alatti ĺires, önkoľmdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

613 l 20t 4. (vI.02.) sz. Város gazd álkodásĺ és Pénzůigyi Bizotts ág határ ozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1) hozzdidrul a Budapest VI[., 36291l0lÁJ2 helyrajz! számon nyilvántaľtott, Budapest
vnl.' Práter u. 37. szźtm a|att elhelyezkedő, t10 m, alapterületű, üres, ĺinkormányzati
tulajdonú, utcai pince szinti helyiség béľbeadásához hatźrozat|arl' időtartamľa, 30 napos
felmondási idővel a Highlight optic Kft. részére, rakÍározźls cé|jára. A bérleti díj
összege a mindenkori közĺis költséggel megegyező tisszegú (az előterjesztés
tźrgya|ásának időpontj ában 24.200,- Ft/hó) Afa-val növelt bérleti + kozizemĹ és kültin
szolgźůtatási díjak összeg, tekintettel arrą hogy a kéľelmező nem taľt igényt a
közművekĺe.

2) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (vI. 20.)
szźtmĹl Budapest Józsefuarosi Önkormlĺnyzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapjĺĺn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését. ABizottság a Rende|et |7. $ (5) bekezdés
b) és c) pontja alapján eltekint a közjegyzo előtti egyoldalú kĺitelezettségvállaló
nyi|atkozat me gtételétő 1.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatĺĺĺidő: zD|4.junius 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlő 20|4. július 2-án a bérletĺ szerződést
megktittitte. További intézkedést nem igényel.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tandcsadói tevékenységének 2014. dprilis havi
telj es ítés ig azo lds ór a

614 | 20 | 4. (vI. 02.) sz. Váľo s g azdáiko dási és P énzü ryĺ B izotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 Í'zrtőzkodńs szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Kardos-Eľdődi Zso|tta| kötött megbízási szerzodés teljesítés
igazo|źsát20114. ápńlis 1-jétől 2014. április 30-ig terjedő iđősza|<ra.

2. fe|kéri a polgĺĺľmesteľt a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áitźsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő: 20|3 . junius 1 7.

A Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselőĺ lroda tńjékoztatása alapján: Kardos.Erdődi
Zs o|t r észér e a telj es ít és igazo|ás a|áir ása m e gtii rtént.
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ravaslat Pomdzi Ddniel tandcsadói tevékenységének 2014. dprilis havi teljesítés
igazollÍsdra

615 l 201 4. (vI.02.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazĺtta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásľa Pomázi Daniellel kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ásźú.
2014. április 1-jétől 20|4. április 30-ig terjedő időszakĺa.

2. fe|kén a polgiĺľmesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|és a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|4.június 17.

A Jegyzői Kabĺnet Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel
részére a telj esítésigazolás aláírása megtiiľtént.

A Budapest WII. keriilet, Pľdteľ u. ............... szóm alatti,,díjhdtralékos jogcím
nélkiili lakdshaszndló részleffizetési kéľelme ZART ULES

6t712014. (vI.11.) sz. Váľosgazdáikodálsĺ és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. hozzájtru| K. H. E. jogcím nélkiili lakáshasznźiő részére a Budapest Józsefráľosi
onkoľmanyzat1al - mint bérbeadóval - szemben, a Budapest VIII. keľĹilet, Práteľ u.

....... szĺĺm alatti lakásra 20|4. április 30-ig fennźi|ő, 829.434,- Ft tőke összegú
|akbérhasznáIati- és kapcsolódó különszolgá|tatási đíj, valamint 7I.066,- Ft késedelmi
kamat, mindösszesen: 900.500,- Ft ö'sszegiĺ hźltralék 48 havi - egyenlő törlesztő összegrĺ -
részletekben tĺjľténő megťlzetéséhez. Amennyiben jogcím nélküli lakáshasználó a
rész|etťtzetési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően hianýalanul teljesíti a
fi zetési k<itelezetts égeit, a tész|etťlzetést további kamat nem teľheli.

2. Amennyiben nevezett bármely hónap 15. napjáig fenti ťlzetési kötelezettségének - így u
áItala vállalt adósságtĺirlesztésnek, valamint az akľuális havi lakáshaszná|ati đij és
kĹilönszolgáltatási díjak megfizetésének - nem' vagy nem maradéktalanul tesz eleget, úgy
arészletťlzetési megállapodás a|6120|0. (III. 08.) szźlmtĺinkormányzati rendelet 39.$ (3)
bekezdése a|apjźn, azonna| felmondásra keľül és a rendelet 39.$ (4) bekezdése a|apján a
teljes díjhátľalék, valamint - addig meg nem ťlzetett - késedelmi kamat tartozása azoĺ,na|
és egy összegben válik esedékessé. A részletfizetési megállapodás felmondása utĺín,
jogcím nélkĹili lakáshasználó perbevonását ktivetően, a hátralék érvényesítése és lakás
kiiiľítése érdekében - jelenleg félbeszakadt eljáľás - tovább folytatódik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatlĺridő: zUl4.június 1 8.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A jogcím nélküli lakáshasználó éľtesítése a
Bizottság döntéséľől megttiľtént. A részletfizetési megállapodás _ az első ľészlet
beÍizetésével egyidejűleg_2014.július 2-án a|áírásra és megktitésre keriilt.

A Budapest, WII. keriilet József kľt. 11. fszt. 1. szdm alatti, míĺhely megneu.ezésíí
ingatlanra vonatkoztí elővtÍsdrldsÍ jogróI való lemondđs ZART ULEš

618 12014. (vL 1 1.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzii gyĺ Bizotts ág hatáł ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazattal)

A Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat, a 364IIl0lN35 hľsz-ú,
természetben a 1088 Budapest, József kľt. 1 1 . fsz. 1 . szőtm a|att ta|źúhatő 2| Íł alapterĹilettĺ
ingatlan tekintetében, továbbá a 1.500.000 Ft-os vételar ismeretében, Sz. N. és Sz. A. J.
eladó, továbbá C. Y.-F' vevő között létrejött adásvételi szerződés tewezethez kapcsolódó
elővásaľlási jogával nem kíván élni.

2. kijelenti, Ilogy az 1. pontban meghatározott ingatlan tekintetében az onkotmányzat javfua
bejegyzett elidegenítési és teľhelési tilalom törléséhez az annak alapjául szol'gźió, fennálló
kovetelésének kiegyenlítése esetében jĺírul hozzá.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4.június 1 l.

Á Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Bĺzottság
diintéséľől 20|4. június 1 9. napj án éľtesítették az iigyÍe|et.

Javaslat,,Budapest, VIII. keriilet TelekÍ téri piac élőerővel bizíosított vagyonvédelmi
őrzése,' tórgyú' hiľdetmény nélkiili tdrgyalósos közbeszerzési eljdrú.sban ajúnlattevők

alkalmassdgdnak megúIlapítdsdra ZART ULE9

619 ĺ2014. (vI. 1 1.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü g5rĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodńs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac
élőerővel biztosított vaglonvédelmi őrzése'' tźltgyÚ kozbeszerzési eljárásban úgy đönt, a
beérkezett ajánlatok, valamint hianypótlások áttanulmányozását követően és a Bírálóbizottság
javaslata alapjan, hogy

t. az Ata|ian Global Services & Security Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmark u. 16.)

ajénlattevő alkalmas a szetződés teljesítésére, vele szemben nem állnak fennkizźrő okok,
így részt vehet a tĺĺľgyaláson.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatáľidő: zIl4.junius l 1.
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2. a T.o.M Controll 200I Yagyonvédelmi és Szolgáltatő Zrt. (székhely: 1106 Budapest,
Maglódi tft 25.) ajźnlattevő alkalmas a szęrzódés teljesítésére, vele szemben nem állnak
fenn kiziíró okok, így résztvehet atfugya|áson.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: zll4.június 1 1.

A' Jegzői Kabĺnet táfiékoztatása alapjánz Az alkalmas ajánlattevőkrészére azF;sz-Ker
Kft. értesítést küldött, és tárgyalást taľtott 2014.júnĺus 18.án.

ravaslat a,,Vltllalkoadsi szerződés a Polgdrmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek
takarí,tósđra, túrglú, ki)zbeszerzési értékhatúrt el nem éľő beszerzésí eljúrús

eredményének meglźIlapítlÍsdľa zÁnr tjĺrs
620 1201 4. (\{. 1 1.) sz. Váľos g azdá|ko dźlsĺ és Pénzůiryi Bizotts ág határ ozata

(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a ,,Vállalkozási szerzoďés a Polgáľmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarításźIrď,
tátgyű, kozbeszetzési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljarás eredményes.

Felelős: jegyző
Hataridő. 20|4.június l 1.

2. abeszerzési eljaľás nyeľtese az Ata|ían Global Seruice & Secuľity Kft. (székhelye: l158
Budapest, Késmaľk u. 16., cégegyzékszásla: 0|-09-943647), amely az ö'sszességében
legelőnyĺisebb érvényes ajén|atot aďta, ajźtnlata az ajźnlatkéríĺ rendelkezéséľe á||ć)

fedezeten belül van' alkalmas aszerződés teljesítéséľe és nem á||kizarő ok hatálya alatt.

EI atai
A rendszeres (napi) takarítás đíja
(Ft/mzĺhő\* 183,5

Nagytakaľítás opcionális díja (Fťalkalom)* 609.600

Ablaktisztítás opcionális díja (Ft/m)* 91,4

Atépítés-, felújítási munkĺík-, festés utani
takaľítas opcionális díia Gtlm2)*

243,8

án]rati ár íösszesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft* Ajánlati ár (összesen nel

Felelős: jegyzó
Hataridő: z}|4.junius 1 1.
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i 3 . ahatáĺozat 2. pontja alapjźn felkéri a jegyzot a vá|la|kozási szerzódés a|áirásźra.

Felelős: jegyző
HaĹáľidő: 2014.június 1 3.

A' Jegyzői Kabinet Belső Ellátásĺ Iroda táfiékoztatása alapján: A vállalkozási szerződés
megkiitésre keľült, a szo|gá|tatáls teljesítése az abban foglaltaknak megfelelően
elkezdődtitt.

ravaslat ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vlÍIlalkozltsi szerződés keľetében
energiaľacionalizlÍlós Jóaefvdrosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító

s zóm ú pľoj ekt s orlÍn,, tđrgy ú kij zb es zeľzés i elj úr ós megin dítlźs dľa

6 41 l20l 4. (\ł. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziiryi Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 t'artőzkodńs szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállallrozósi
szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-1.5.0/A/12-20I3-0122
azonosító számú projekt során'' tarey.Úkłĺzbeszęrzési eljaľásban úgy dĺint, hogy

l. a kĺizbeszeľzésekről szóló 201l. évi CVIII. tö'rvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljaľásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljarást folytat le.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: f}| .június 1 1.

2. elfogadja az e|őte4esztés 2. szźlmű mellékletét képező, eljáľást indító felhívást és a 3.
szźlműmellékletétképezoaján|attéte|idokumentáciőt.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: z}|4.junius 1 1.

A Jegyzői Kabĺnet, valamĺnt a Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztá|y tájékoztatása
alapján: AzÉ)sz.Keľ Kft. intézkedett az aján|attéteti felhívás Kőzbeszerzési Éľtesítőben
tiĺľténő megielentetéséľől' mely a I|753ĺ2014 iktatószámon megielent. A kiizbeszeľzési
eljáľás lebonyolításľa keľiĺlt, azonban eredménytelenül záru|t, tekintettel aľľa, hory
|<izáróliag a rendelkezésľe á|lő, költségvetési fedezetet meghaladó aján|at keľült
benyújtásľa.

Javaslat a ,,VltllalkozlÍsí szeľződés keretében azAlfi)Idi és Sdrkdny utcafelújíttźsi
m un kdin a k elv é g zé s e', túr gy ú kö zb e s zer zé s i e lj dr ds me g in dít lÍ s ĺÍr a

6 42 l 201 4. (\Ą. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(9 ĺgen' 3 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság a ,,Vállallrozási szerződés keretében az AlfÖldi és
Sárlrany utcafelújítĺisi munlrginak elvégzése', tátrwűkozbeszerzési eljaĺásban úgy dönt, hogy
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1. aközbeszerzésekről sző|ő 20|1. évi CVIII. törvény |z2lA. $ (1) bekezdésében foglalt
hirdetmény és tárgya|źls nélktili kozbęszerzési eljáľást folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: zll4.június 1 1.

2. elfogadja az előterjesztés 3. számt mellékletét képező ajźn|attéte|i felhívást
dokumentációt, melyet küld az alábbi gazdasági szereplők részére:

Stone Dekor Kft. (székhe|y:26f5 Csővaľ, Madách u. 1')

Dunaaszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

Véľtesaszfalft Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Réti iÍI74.)

Swietelsky MagyaľországKft. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi János u.4-20. B. ép. V.
em.)

ZoFEKft. (székhely: 1119 Budapest, Thiĺn Károly u. 3-5.)

Felelős: polgármester
Határidő: zD|4.junius 1 1.

A JegyzőiKabĺnet táfiékoztatása alapjánz .Lz Ész.Keľ Kft. a határozat2. pontja szeľintĺ,
ajánlattételľe felkéľt gazdasági szeľeplők részére továbbította az aján|attételĺ felhívást
és az aj ánl attéte|i d okum ent áciőt.

Javaslat az új TelekÍ téri piacon lévő iizlethelyiségek ulběľIetbe addslÍhoz

6 43 l 201 4. (u. 1 1.) sz. Vá ľo s g azdáůko dáls ĺ és Pénzü ryĺ B izo tts ág határ ozata
(11 ĺgen' 1 nem, l ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájźtnil a G5 és G7 jelű üzlethelyiségre vonatkozó albérletbe adáshoz aKirafruct
Kft. (cégsegyzékszám: |3-09-|37658, székhely: 2040 Budaörs, Pacsirta u. |.'
adőszétĺn: 2268944I-2-|3) részére 2014.junius ||. napjátő|, azza| a feltétellel, hogy

a) a szerzóďés megszűnése esetén az a|bér|ó a helyiséget csęreelhelyezés és pénzbeli
térítés igénye nélkiil köteles kitiríteni.

b) a bérlő az a|bérletbe adás iđejéľe emelt béľleti díjként megfizeti az albérletbe adott
helyiségrészre eső emelt béľleti díjat, melynek méľtéke a bérleti díj másfélszeľese.

c) ha a béľleti szerzőđés a bérlő jogutód nélkĹili megszúnése miatt szrĺnik meg, az
ďbéľlő a bérleti jogviszony fo|yatásáranem jogosult, kivéve, ha olyan szemé|y az
albéľlő, aki azLtv. a|apján a bérleti jogviszony fo|ytatźsźlrajogosult.

d) a helyiség bérleti dijfua vonatkozóan az albér|ő készfizető kezességet vźl|a|, és az
onkoľmányzat fulajdonában á||ő nem lakás cé|jaru szo|gźiő helyiségek
béľbeadásĺínak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormĺĺnyzati rendelet 17. $
(4)bekezđésébenmegfiatáĺozottkozjegyzőiokirata|áírásźŃvállďja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: Zĺl4.junius 1 l.
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hozzájźru| a G4 jelű üzlethelyiségľe vonatkozó albérletbe adáshoz aXl,:an Binh Trade
Kft. (cégjegyzékszźtm: 01-09-954247, széLúlely: 1096 Budapest, Halleľ u.72lB. fszt.
2., adőszám: 23127340-1-43) részére,20t4. junius 11. napjátó|, azza| a feltétellel,
hogy

a szetződés megszíĺnésę esetén az a|bér|o a helyiséget csereelhe|yezés és pénzbeli
téľítés igénye nélktil köteles kiiiríteni.
a bérlő az a|bérletbe adás idejéľe emelt bérleti díjként megťtzeti az a|bér|etbe adott
helyiségrészĺe eső emelt bérleti díjat, melynek ménéke a bérleti díj másfélszerese.
ha a béľleti szerződés a bér|ő jogutód nélktili megsziĺnése miatt szúnik meg, az
albérlő a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan szeméIy az
a|bérlo, aki azLtv. a|apján a bérleti jogviszony folytatásara jogosult.
a helyiség bérleti díjara vonatkozóan az a|bér|ő készfizető kezességet vźi|al, és az
onkoľmányzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé|jáľa szo|gźůő helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20t3. (VI.20.) tinkoľmányzati renđe|et l7. $
(4)bekezdésébenmeghatźrozottközjegyzoiokrltatalźirásátvá||a|ja.

Felelős: polgármester
Hataridő: z0|4.junius 1 1.

3. hozzźljaru| a G6 jelű üzlethelyiségľe vonatkoző a|bér|etbe adáshoz Lajosné Kaľikás
Anikó egyéni vźů|a|koző (székhely: 6764 Balástya, Hunyadi út 35., adőszán:
62244680-2-26) tészére,20|4.június 11. napjátó|, azzal a feltétellel, hogy

a szerződés megszűnése esetén az a|bérlő a helyiséget cseľeelhe|yezés és pénzbeli
téľítés igénye nélkül köteles kiĹiríteni.
a béľlő az a\bér|ętbe adás idejére emelt bérleti díjként megťlzeti az albér|etbe adott
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj másfelszeľese.
ha a bérleti szęrződés a bér|ő jogutód nélkiili megsziĺnése miatt sztĺnik meg) az
albérlő a béľleti jogviszony folytatásáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az
albét|ő, akj azLtv. alapjána béľleti jogviszony folytatásara jogosult.
a helyiség bérleti díjaru vonatkozóan az a|bérLo készťĺzeto kezességet váI|aI, és az
onkoľmĺínyzat fulajdonában á|Iő nem lakás cé|jźra szolgźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkoľmányzati renďe|et 17. $
(4)bekezdésébenmeghatźrozottközjegyzóiokirataláírźsátvá||alja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: zIl4.június 1 1.

4. hozzźĄźlru| a J1 jelű tizlethelyiségľe vonatkoző albér|etbe adashoz Stiller Roland
egyéni vá||a|koző (székfiely: 2220 Yecsés, Zo|đfa u. 6., ađőszálm: 64014354-2-33)
részére,2014.június 11, napjátőI, azza| a feltétellel, hogy

a szerződés megszíĺnése esetén az albérló a helyiséget csereelhelyezés és pénzbe|i

térítés igénye nélkül köteles kitiríteni.
a bérlő az a|bérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az aIbérletbe adott
helyiségrészre eso emelt bérleti díjat, melynek méľtéke a béľleti díj másfelszerese.
ha a bér|eti szerződés a bér|ő jogutód nélküli megszíĺnése miatt szíĺnik meg, az
albérlő a bérleti jogviszony folytatásáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan szemé|y az
albéľlő, a|<l azLtv. a\apján a bérleti jogviszony folytatásara jogosult.
a helyiség bérleti đíjaru vonatkozóan az a|bérlő készťlzető kezességet vá|lal, és az
onkoľmlĺnyzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek
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bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkoľmanyzati renđeLet 17. $
(4)bekezdésébenmeghatározottkĺizjegyzőiokiľata|áírásźúvállalja.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4.június 1 1.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a TNT Group Kft_vel és Domyák Péter
egyéni vźila|kozőval kötött bérleti szeruődés módosításaľól és fe|hata|mazza a
po l gáľmestert annak alźńr ására.

Felelős: polgármester
HaĹáľidő: zUl4.június 30.

A Vagyongazdálkodásĺ és tizemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Az albérletbe
adásokkal kapcsolatos szeľződésmódosítások megtiiľténtek.

A Budapest WII., Bródy Sdndor u 25. szúm alattifi)Idszinti,36653/0/A/4 helyrajzi
szdmú, hatdrozoĺt időre suíIó bérleti joggal terhelt nem lakds céIjdra szolglÍIlí

helyis ég elidegenítése

6 4 4 ĺ201 4. (u. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzii gyi B ĺzotts ág hatńr ozata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) azingatlan-nyilvantartásban a36653l0lN4he|ytajzi számon nyilvantartott teľmészetben
a nudapest VIII., Bródy Sandoľ u. 25. szź,^ alatti ftildszinti, 29 fił alapteľĹiletĺi,
határozott idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló, elidegenítést
k'lzźlľő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájaru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a 36653l0lN4 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIil., Bľódy Sĺĺndoľ u. 25. szźlm a|atti ftildszinti, 29 m"
alapterületű műhelyľe vonatkozó eladási ajźnlat bérlő ľészéľe ttiľténő megküldéséhez, a
vételĺíľnak, az e|készilt foľgalmi éľtékbecslés, valamint a 32l20I3. (VII. 15.) sztmĹl
ĺinkoľmányzati rendelet a|apjźn a forgalmi éľték |00 %o-ábary azaz 3.200.000'- Ft
összegben tĺiľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|4.június 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási aján|at kikĺildésľe keľült 201'4. június
20. napján. Az adásvéte|i szerződés aláíľásľa került 20|4. július 18.án. Azíig további
intézkedést nem ĺgényel.

ravaslat gépkocsi-beúIló bérbeaddsdra (2 db)

645 12014. (u.1 1.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzĺigri Bizotts ág hatńrozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|)



AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi Z. G. tészére hatźlrozatIan idejii bérleti szetzőďés megkĺitését a Budapest
VIII., József u. 47. szám a|atti, 35159 hľsz-ú |akőház udvaľán kialakított gépkocsi-
beźi|őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľteti díj mellett.

?. hz 59lf0t1. CXI.07.) számű onkormányzati ľondelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn a béľleti
szeruődés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű
óvadék megfizetése.

3. Az59l20I1. (XI.07.) szźtĺlí onkormányzatircndélet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a\apján
eltekint az egyoLda|ú kĺjtelezettség vállaló nyí|atkozatkozjegyzói okiratba foglalásától, a

bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: zD|4.junius 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szeződés aláíľásľa keľiilt. Az ügy
további intézkedést nem ĺgényel.

6 46 1201 4. (\{. 1 1.) sz. Város gazdá|kodási és Pénzůi gyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Magyaľ Nosztalgia- és Hobbijĺĺľmű Regiszteľ Kft. (képviselő: Szepes Gáboľ
ugyvezető) részéte határozatlan idejű béľleti szerzódés megkĺitését a Budapest VIII.,
József u. 14. szźlm alatti, 34902 hĺsz-ú |akőház udvarián kialakított gépkocsĹbeźi|őra, 30
napos felmondási idővęl 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

2. Az5912011. (XI.07.) számuonkoľmlínyzatircnde|et 13. $ (2)bekezdése alapján abéľleti
szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegii
óvađék megfizetése.

3. Az59l201l. (xI.07.) szźtmű onkoľmányzatirenđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától, a
béľleti díj méľtékére tekintettel'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014.junius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerződés a|áírásra keľůilt. Lz iůgy

további intézkedést nem igényel.
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