
A Baraka Properties Kft. bérleti díj csiikkentési és két albetét összenyitlÍsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Jóaef krt. 66. szóm alatti helyiség vonatkozltsdban

6 47 1201 4. (W. 1 1.) sz. Város g azdź.Jko dálsi és Pénzügyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 ĺartőzkodńs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) hozzlűidrul a Budapest VIII. keľület, József k1.. 66. szám alatti, 3564ll0lN3 hĺsz-u,'-
73 m, alapteľülettĺ, utcai bejaratú, ftildszint és galériás, önkormányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiséget bérlő Baľaka Propeľties Kft. tészéte a bérleti szeruődés
módosításĺĺhoz' és a bérleti díjának 68.780,- Ft/hó, + ĺĺa összegen töľténő
megá||apításźłloz20|4. június 01-től 2014. augusztus 3|-ig, azza| a feltétellel, hogy a
bérlő fennállő tartozźsét aszerzodés módosítas aláirásźúmege|őzően köteles megťĺzetli.

2.) az Önkoľmányzatfulajdonában á11ó nem lakás céljáľa szo\gáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (u. 20.) szttmű Budapest Józsefuaros onkoľmźnyzati
rendelet 17. $ (5) bekezdésének c) pontja éľtelmében eltekint a közjegyző előtt tett
egyoldalú kötelezetts égv á||aIő nyilatkozat elkészítésétől.

3.) nem iárul hozzlź a Budapest VIII. keľĹilet, József krt . 66. szźm alatti, 3564|10l N3 hĺsz-ú,
T 1ŕ ahpterületiĺ, utcai bejźratll, ftlldszint és galériás, cinkormányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiség ĺisszenyitásźůloz a Baľaka Propeľties Kft. magantulajdonában lévő
(3 5 64| l 0 l N2 hĺsz.ú) helyiségével.

Felelős : Kisfalu Kft . tigyve zeto igazgatqa
Hatĺĺľiđő: z0|4.junius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlő a rendeletben foglalt hatáľĺdőn belül nem
kiitötte meg a szerződésmódosítást. További intézkedést nem igényel.

Sz G. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, orczy út 29. szú.m alatti iires,
i,nkormdnyzatí tulajdonú nem lakds céIú helyiségľe

6 48 l 201 4. (\{. 1 1.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és Pénzĺi gyĺ B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoadiúrul a Budapest vIII.o 35988/0/A/37 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, Budapest
VIII., orczy űt 29. szźm alatt elhelyezkedő, 10 m" alapteľületű, tires, ĺinkormĺĺnyzati
fulajdonú' utcai fiildszinti helyiségbérbeadásához hatétrozottidőtartanra"20|9. december
3|. napjáig Sz. G. magiínszemé|y részére, raktźrozźts cé|játa' 10.947.- Ftthól + Afa
b éľleti + köťuzemi - és ktilöns zo|gá|tatási díj ak ö s sze gen.

2.) a bérleti szerzőđés megkötésének feItétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljara szolgźiő helyiségek béľbeadásĺínak feltételeiről szóló 35120|3. (vI. 20.)
szźtmí Budapest Józsefulĺľosi onkoľmanyzatircnde|et 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján



kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá||alási nyilatkozat aLáírźlsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014.június 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a rendeletben foglalt határidőn belůil nem
ktitötte meg a szerződésmódosítást. További intézkedést nem igényel.

FoK NonproJit Kft. fíĺtési rendszer megvúsórldsdnakfelajdnldsdval kapcsolatos
kérelme a Budapest WII. Puskin u. 24. saźm alatti önkormónyzati tulajdonú

helyiség tekintetében

649 120|4. (vL 1 1.) sz. Váľosg azdá.Jkodátsi és Pénzůiryi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem vdsúrolia meg a FoK Nonprofit Kft. által béľelt Budapest VIII., Puskin u.24. száłrl
{lutti, zeszsnlVt} hľsz-ú l31 fił alapterületű ĺinkoľmiínyzati tulajdonban lévő
helyiségben a FoK Nonproťrt Kft. által létesített fiĺtési ľendszeľt.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a helyiség birtokbavéte|énéI a |3-|6ll2lf003. iktatószźtm,Ú
fulajdonosi hozzájźru|ásban és a mellé kötött megállapodásban foglaltak szerint jarjanak
el.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatáĺídi5: 20| 4. junius 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014.június |7-én íľásban éľtesítették a
határ ozatról. Továb bi ĺntézkedést nem ĺgényel.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Üan úí u. szúm alatíi iłres, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds céIú helyiség bérbeaddsóľa lijbóli nyilvúnos egyfordalós

p lÍly dzatr a törté n ő kiír ds ra

650|20|,4. (vI.11.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bĺzottsághatátozata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Üll0ĺ ĺt |4. (bejarut a Baľoss u. 11. szám felől) szźm alatti,
36753lOlN53 |lrsz-íl, 279 m2 alapteriiletű utcai bejáľafu ftildszinti + ga|énaszinti nem
lakás célú klubhelyiség bérbeadásĺĺra kiírt nyilvános egyfordulós pźlLyázatot éľvényesnek,
de eredménýelennek nyilvanítja.

2.) fe|kéti a Kisfalu Kft-t a Budapest VIil., Üľĺĺ ĺt 14. szźnrl alatt ta|źlhatő,36753ĺ0lN53
hľsz-ú utcai bejfuatű ftĺldszint + galériaszinti 279 Íł alapterülehí, önkormiányzati
tulajdonú, iiľes, nem lakás célú klubhelyiség béľbeadására vonatkozó nýlvános
egyfoľduló s pá|y ázat újbóli kíírásáĺa, nettó 135.733'. Ft/hó béľletĺ díj łisszegen.



3.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yazat a Veľsenyeztetési szabá|yzatról szóló
428ĺ2OI2. (KI. 06.) számt, a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-
testiiletének hatźrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

4.) apáIyázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Koľmanyhivata|a VIII. keľületi Hivatala okmanyirodájźľ., valamint a
Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiĺľosi Önkoľmanyzat Polgármesteri Hivatala
hlrdetőtźb|áján' a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadásľa szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźros címtĺ helyi lapban, az Oĺlkotmźnyzat és a
vagyonügyleti megbizott honlapján, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal szźtmfua
költségmentes hirdetési felületeken töľténő megjelentetés szélesebb körĹi biztosítása
érdekében az egyéb ľendelkezésre á1ló inteľnetes hiľdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: }}|4.junius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatäsa alapján: A páilyánat kiíľásľa keľült 20t4. jr'ilius 22.tő|, az
ajánlatok bontása augusztus 8.án megtöľtént. A pá,Jyá,zati kĺíľás érvényes és eľedményes
volt. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIil. Szigony utca 2/u szúm ulatti lóaefvúrosi Egésaégiigyi
S zo Ig dlat, Vé dőn ői S zo Ig úl at h e Iy is é g e in e k fe I új ít lź s úľ a

651'12014. (vI.11.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzůĺgyi Bĺzottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. keriilet, Szigony u.2la. Józsefuaĺosi EgészségĹigyi Szolgálat, Védőnői
SzolgáIat belső felújításźlĺa vonatkozó, kozbeszeruési éľtékhatĺíľt el nem érő beszerzési
eljaľásban a legalacsonyabb ĺlsszegíi ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajźn|atottevo
Thelien Tewező Kft. (székhely: 1085 Budapest, Jőzsef |<rt. 69., adószárn: 148|9708-2-
42' cgs, sz.: 01-09-92|438, bankszĺĺmlaszáma: 10918001-00000060-84800008) tette'
ajánlati áÍ 4.245.525,- Ft + Afa, ezért az e|jźnás nyeľtes ajánlattevője.

F el e l ő s : pol gáľmester, Ki s falu Kft . Ĺigyve zető igazgatőj a
Határidő: 2014.június 1 1.

2.) ahatátozat 1. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft.t, hogy az Önkoľmrányzat nevében a
munkálatok elvégzésére az e|óteqesztés mellékletét képező vállalkozási szeruődést kösse
meg a 2014. évi ktiltségvetésben a 11601 címen a Szigony u. Zla. rendelő belső felújítás
etőfuźnyzat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatáĺidő: 2014.junius 1 1.

3.) a) a felújítási munkálatok műszaki ellenőre a Kisfalu Kft., műszaki ellenőri díja a
vá|Ia|kozői nettó ajánlat3%o-a+ Afa, 127.366,- Ft + Afa a2OI4. évi kciltségvetésben a
11601 címen a Szigony u.Zla. ľendelő belső felújítás e|őirényzat terhére.
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b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatćfiźt a megbizási szerződés elkészítésére és
f elhata|mazzaapo|gźrmesteľtannaka|áirásźna.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határiđő: 2014.június 1 l.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A 2014. június 19.én megkötött válla|kozási
szenődésben foglalt munkák 20t4. augusztus 6-án elkészĺiltek.

Talajdonosi hozzlÍjdrullźs, a Budapest VIII, ker. Hungúria krt. 2-4. 1iuĺÁv ta*ĺtetep1
elektromos hlÍlózatúnak ótépítése kijzteriiletÍ és lakÍingatlanon történő munkdihoz

652 1201 4. (\Ą. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és PénzÍĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(I.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy Kisfalu Kft. részéte, a Budapest
vilI. keľ. Hungária krt. 2.4. (MAv lakótelep) elektromos hálőzatálnak átépítése
kĺiaeruleti, lakóingatlanon ttiľténő munkáihoz szfüséges fulajdonosi hozzźljźtrulását
megadja a következő feltételekkel:

Helyszínek:
Közteľületek:
Budapest VIII. Szemafor u. (hĺsz.: 38818/15)' aszfa|t jźrda, bekötéseknél
kercsztező tltpźiy a, burko latbontás sď érintett,
Budapest VIII. Lokomotív u. (hĺsz.: 38818/20)' (hľsz.: 38818/1t), aszfa|t jáľda,
buľkolatbontással érĺntett,
Budapest VIII. Tbiliszi (volt Vagon) tér (hĺsz.: 38818/39)' aszfa|t járda,

bekötésekn é| ker esztező tltpá|y a, burkolatbontással éľĺntett.

onkoľmánvzati tula i d onrĺ (lakĺíineatlanok) :
(hľsz.: 38818/37)' négylakásos ingatlan
(hľsz.: 38818/38)' nyolclakásos ingatlan

' (hrsz.: 38818/40)' nyolclakásos ĺngatlan

Helyreállítási kĺitelezettség :
- a burkolatbontással érintett jaľda telies szélességében és rétegrendiében. útpálya bontási
szélessé gében és telj es réte grendj ében történő vé gle ges helyreállítása,
. a burkolatbontás helyszínét elkeľiilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- közterÍiletek alatt bontott, nem iizemelő kábel, vezeték, védőeső nem maľadhat,
- jő||áthatőantájékoztatjákaz úthasználókat, a buľkolatbontás vaľható időtartarrláÍől',
- kötelezi akivltelezot a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreźů|ításźra,
- abenlhźľ:ó és kivitel ező kozosen 5 év garunciźú vá||a| a helyľeállított burkolatéľt.

Egyéb kikĺjtések:
- Az engedélyes ) a kivitelezés teľületén éńntett közmútulajdonosoktól

(kĺlzmiíszolgáltatóktól), azokeseti előírásai alapjan helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándő: 20|4.június 1 1.



A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A 20L4. május 9.én megkiitłitt vállalkozási
szeľződés éľtelmében, május 12.ei munkateľület átadással a Fabricom I(Ít. végezte a
kivitelezést. A Kĺvitelező a vállalkozĺíi szám|át 201'4. novembeľ 20-ai teljesítéssel
kifizetésre benyújtotta.

A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a tulajdonosĺ
és kiizútkeze|ői hozzájáľulás kiadásľa keľiilt.

Iavaslat a Budapest WII keríilet, Bródy S. u. 36. szdm alatti ĺires, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds célt,Í helyiség nyilvúnos egyfordullís pltlydzaton tiirténő

653|20|4.(vI.11.)sz.Városg^,uu,u,ľuJ,*,::*,Buottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

|.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 36492l0lU4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII. Bľódy S. u. 36. szám alatt talá|hatő,27 m. alaptertiletiĺ,
Ĺires, <inkormźnyzati tulajdonú, utcai bejaľatu, füldszinti helyiség bérbeadásźůloz H. A'
adőszźlmrlalrendelkezőmagźnszemélyrészére.

2,) nem járul hozzá a Budapest VIII., 36492l0ĺN4 helyrajzi számon nyilvĺíntaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII. Bľódy S. u. 36. szźlm a|att ta|á|hatő,27 m" alapteľülettĺ,
tires, ĺĺnkorclányzati tulajdonú, utcai bejĺíratu, füldszinti helyiség béľbeadásźůloz aHacy-
Peyker Kft. ľészéľe.

3.)fellreri a Kisfalu Kft-t, a^Budapest VIII., Bródy S. u. 36. szźlm alatt elhelyezkedő
36492l0lV4 hĺsz-ú, 27 m, alapteľĹilehĺ, utcai bejaratu, Íiildszinti, üres, önkormźnyzati
fulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásara nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírásĺáľa,
szźlmítottbérleti díjon' azaz35.200,- Ft/hó + Afa összegen.

4.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźiyazat a Veľsenyeztetési szabźiyzatől szóló
428120|2. CXII. 06.) számű, a Budapest Józsefuáľosi onkoľmáĺyzat Képviselő-
testĹiletének hatźrozatában foglaltak szeľinti lebonyolításra.

5.) apáIyézati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat l1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváľos Kormrányhivatala VIII. keľĹileti Hivatala okmĺányirodáján, valamint a
Budapest Főváľos VIII. keľÍilet Józsefuaľosi Önkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatala
Íllrđetőtábláján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. tetephelyein), a lőzsefvźros címú helyi lapban, az onkoĺmányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjiĺn, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal számćlra
költségmentes hirdetési felületeken töľténő megielentetés szélesebb körĺí biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtálokon kell kĺizzétenni.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zető igazgatőja
Hatĺíľidő: 2014.junius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A páiyánat kiíľásra keľüIt 2014. július 22-tő|, az
ajánlatok bontása 20t4. augusztus 8-án megtłirtént. A páůyánati kĺíľás éľvényes és
eľedményes volt. Továbbĺ intézkedést nem igényel.
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B. A. magúnszemély béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĺilet, Uaői 54-56. szdm
al aíti iłľ e s ö n k o r m úny zat i t ul aj do n íl h e ly is é g v o n at ko zlźs d b a n

65 4 ĺ 201 4. (W. 1 1.) sz. Váľo s g azdá.J.ko dáts i és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 36339l0lU2he|yrajzi szźmon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest VIII., Üllĺĺ út 54-56. szám a|att talźůhatő, 27 m, alapteľülettĺ, iires,
önkoľmlínyzati tulajdonú, utcai bejźlrať,;, ftildszinti helyiség bérbeadásahoz határozotl
idĺőľe 20|9. december 3|. napjáig, B. A. részére, virág-ajźndék bolt cé|jára,26.|34,- Ftĺhő
+ nfa bérleti + köztizemi és kĹilönszolgáltatási díjak ĺisszegen, azza| a feltétellel, hogy a
béľleti szeruódés megkötését megelőzően igazo|ja a szükséges TEAOR k<jrokhtlz
kapcsolódó gazdasági tevékenység folytatásáľ a vonatkozó jogosultságát.

2.) abér|eti szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgáló helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|éirását vállalja a leendő
bér1ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014.junius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a rendeletben foglalt határidő belül nem
ktitiitte meg a szeződést. További Íntézkedést nem Ígényel.

Javaslat a 2014. évi sport és egyhltzi plÍIydzatok elbírúlúsúra

655 l 20t 4. (W. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü ryi B izotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nem, t Ártőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 20|4. évi egyhazí pá|yźnat keretében az a|ábbi pá|yazćk támogatásźú javasolja a
polgiírmesternek az alábbi célokkal és összegekkel:

Sz. Ptúlytźuí neve, címe Plźlydzat célja
Bizottsdg javaslata

FI

I

Budapest. Tisztviselőtelepi
Magyarok Naryasszonya
Plébánia
1089 Budapest,
Bláthy ottőu.22.

A Rezső téri templom
orgonájának javítása
1.489.417,- Ft.
Sokgyermekes családok
tábor oztatálsa 700. 75 0, - Ft.
összesen: 2.190.167.- Ft

miĺktidés: 287.|00
beľuhazás: 612.900

cisszesen: 900.000.-
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2.

Budapest.Nagyvárad Téri
Református Egyházközség
1089 Budapest,
Üľoi ĺt go.

Templomte tő héjazat c seréj e :

munkadíj 800.000 Ft.
Közösségi programok'
előadói díja, vendéglátás,
nyári templomi
gyerektáborban étkeztetés,
eszkozv ásáĺlás 2 5 0. 000.- Ft.

működés:225.000
beruhźzás:675.000

összesen: 900.000'-

a
J.

Budapest. Töľökőľi
Refoľmátus Eryházktizség
1087 Budapest,
Szě.z;ados,tlt4.

GytilekezeLí Hďf és PalÚkia
udvaľ homlokzatanak
felújítasa.
750.000,- Ft
Gyeľmekek és ifiak
tźlbotoztatása.
250.000.- Ft

ľrfütjdés: 150.000
beruhazás: 450.000

cisszesen: 600.000,-

4.

Budapest Külső.
Józsefváľosi Református
Egyházkiizség
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Zeĺés Istentiszteletek
szervezésę. Nemzeti és

egyhazi gyülekezeti
tinnepekľe előadók hívása.
Kirandulások és családi
táborok szervezése.
Éptilet fetújítrĺsa, belső és
gépészeti felújítás.
Hangosítás javitása. Lépcső
járókĺivezése. Klenódium
felúiítás.

múködés: 225.000
beruhazás: 675.000

cisszesen: 900.000,-

5.
Szlovákajkrĺ Evangélikus
Eg5ĺhánkőzség
1081 Buđapest,
Rfüóczi t|t 57.lA.

Hittanos gyerekek szlovfüiai
tźtbotoztatása.
Szállásköltség, vendéglátás,
szewezési költségek,
ajandékok vásaľlása.
Fútéskorszenĺsítés, gźzkazán
cseľéie.

mfüödés:75.000
benlházćts:2f5.000

összesen: 300.000.-

6.

Budapest. Józsefváľos
PIébánĺa
432. sz. Pázmánv Péteľ
cseľkészcsapat
1082 Budapest,
Horváth Mihá|y tér 7.

Alsó tagozatos kiscserkészek
ĺyźri táborońatása. 25 fő
részéte.
306.000,- Fr
Cserkészotthon felújítása.
Bontás, festés anyagktiltsége.
544.000.- Ft

mfüĺidés: 162.000
beruhazás: 288.000

összesen: 450.000.-

7.
Budapestĺ Zsidő Hitkiizség
1075 Budapest,
Síp utca 12.

A Nagyfuvaľos utcai
zsiĺagőga
mellékhelyiségeinek és a női
kar zat fe sté s e, fe lúj ítása.
Valláskulturális
rendezvények' szervezése,
hansosítás. előadók đíiazása.

miíködés:50.000
beruhźnás: l50.000

összesen: 200'000'-

8.

Szent Rókus Plébánia
1088 Budapest,
Rĺĺkóczi tftz7lŁ.

Kiníndulás Szegeđre, a Szent
Rókus Plébania
meglátogatása a hívekkel.
A templom homlokzati

mfüĺidés:100.000
bervházźs:300.000

összesen: 400.000..
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párkźny ainak j avítása.
A meglazult
páľkĺĺnyszakaszok bontása és
úiľavakolása.

9 Budapest.Józsefuáľosĺ
Evangélikus Eryházkiizség
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51.

A Mandfü Maľia Evangélikus
Gyülekezeti Haz tetőtéri
ablakainak felújítása.
800.000,- Fr
Ifiúsági és gyerekprogľamok,
táborok szeľvezése.
200.000.- Ft

míĺködés: 62500
beruhazás: l87.500

cisszesen: 250.000,-

10.
Budapest Töľłikőri Kĺs
Szent Teréz Plébánia
1087 Budapest,
Kerepesi út 33.

A templom épületének
állagmegóvása 555.000,- Ft.
Zarźndoktlt kĺiltsége
250.000,- Ft.
A plébrínia mfüödési
költségeihez hozzájźtľulrás
195.000.- Ft.

mfüodés: f70.000
beruházás: 330.000

összesen: 600.000.-

5.500.000

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

2. a 2014. évi spoľt pá|yázat keretében az a|źlbbi páIyaző tétmogatésát javasolja a
p o l gáľme stem ęk az alźlbbi célokkal és <ĺ s sze ggel :

l.
Paľa.Íitt Spoľtegyesület
1081 Budapest,
Fiumei tÍ2|-23.
Képviseli Gégény Noémi
elnök

Helyiség felújítás, festék és
spoľteszköz vásáľlása.
Laminált padló beszerzése. <isszesen beruhazás:

50.000.- Ft

Felelős: polgĺíľmester
Hatáľiďő: 20I 4.junius l 1 .

3. pá|yázati összegek rendelkezésre állnak a 2014. évi költségvetésről szóló
3l20I4.(il.13.) önkoľmányzati ľendeletben, a mfüödési céltaľtalékon, 11107-01 cím
mfüddési cél és általános taľtalékon beliil az egyházak, egyházi közĺisségek
támogatása e|őirźnyzatán 5.500.000,- Ft, ezen belül kĺizművelődési tevékenységľe
1.606.600,- Ft, illetve a felújítási támogatásra3.893.400,- Ft, illetve a spoľt támogatás
e|óirźnyzatan 50.000,- Ft biztosított önként váIla|t feladatként felrijításra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatrĺľidő: z}|4.junius 1 1.

4. felkéri a polgáľmestert az I. és 2. pontban meghataľozott pá|yźaatokon nyertes jogi
személyek vonatkozásában a 22120|1. (N.12.) önkoľmányzati rendelet mellékletét
képező tĺĺmo gatási szer ző đés aláit źsár a.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. augusztus l 0.

A Humánszo|gáitatásÍ tiryosztáiy tájékoztatńsa alapján: A Bizottság javaslata alapján a
Polgáľmesteľ diintött 2014. június L2-én a támogatások odaítéléséľől. A' pá.Jyá.zati
eredmények 2014. jrĺnius 26-án kőrzétételre keľiiltek Józsefváľos honlapján. A
támogatási szerződések 2014. augusztus folyamán a|áírásra, a tńmogatásĺ iisszegek
átutalásľa keľiiltek a Para-ťltt Spoŕeryesület kivételével. A Spoľtegyesület
páiyá.z;atál}ian helyiség.felrijításľa kéľte és kapta a tálmogatást, de nem béľelték kĺ a
helyiséget, ezért nem tudták volna a célnak megfelelően felhasználni a támogatást.

A Pénziigyi Üryosztály tájékoztatása alapján: A hatálrozat 3. pontjában foglaltak
esetében a ktiltségvetés módosítása a 2014. évi kiiltségvetésľől szóiő 312014. (II.13.)
iinkormányzatĺ ľendelet módosításáľól szĺíló 3112014. (uII.29.) iinkoľmányzati
ľendeletben végrehajtásľa került.

Jóaefvdros Kiizbiztonsdgóért és Köztisztasúgúért SzolgúItató Egyszemélyes
Nonproftt Kft. ,,va.', egyszeríísített éves beszdmolója a 2013.07.0I. _ 2014.0I.u.

kii zötti id ős zakr ó I, a v é g el s zómo l ús m e g s ziint etě s é n e k év é r őI

6561201'4. (vI.11.) sz. Váľosgazdáůkođálsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1' tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átrvhazott hatáskörében úgy dĺint, hogy elfogadja
a Jőzsefváros Közbiztonságáért és Köztisztasźryáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznú Kft. v.a., 20|4.0|.0|. fordulónapi egyszenĺsített éves beszámolójźi |7.59| eFt
mérlegfoĺisszeggel és -9.784 eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľiđő: z}| .junius 1 1.

A Varyongazdálkodásĺ és tjzemeltetési Ügyosztőiy tájékoztatása alapján: A dtintés
végľehajtása továbbĺ ĺntézkedést nem ĺgényel.

Bene Andrea egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest WII keriilet, GyulaÍ
P. u. l2. szó,m alatti ťires i)nkormúnyzaíi tulajdonú helyiség vonatkozlÍsóban

658 l 20 | 4. (vI. 1 6.) sz. Vá ro s g azdá'Jko dáts i és P énzü gyĺ B ĺzo tts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII.' 36455l0lU1he|yajzi számon nyilvantaľtott, természetben a
Budapest VIII., Gyulai P. u. |2. szálm a|att ta|á|hatő, 33 m. alapteľületű, tiľes,
önkoľmĺányzati fulajđonú, utcai bejfuatű, földszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahozhatźtrozatlan időľe, 30 napos felmondási haĺĺľiđővel, Bene Andľea eryéni
vállalkozó részére,lakossági kisipaľi szo|gźl|tatés (szépségszalon) céljáľa,36.|75,-Ftĺhő
+ Áfa bérleti +kónjzemi és ktilönszolgáltatási díjak összegen.
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2.) abér|eti szeruóđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában á1ló nem
Iakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20')
szám,6 Budapest Józsefuarosi onkoľmányzati reĺďe|ęt |4. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírásźú vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźnidő : f0 | 4. j únius 23 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. jrĺnius 18-án a szerződés megktitésre keľiilt.
További intézkedést nem igényel.

A Bolyos & Bolyos Kft. és azArűny Cserép Kft., mint běrlőtdrsak bérleti díj
feliilviagóIati és szerződés módosítđsi kérelme a Budapest WII. kerület,

Nagyfuvaľos u 3/a. szúm alatti helyiség vonatkozlźsdban

659 ĺ 20 L 4. (W. 1 6.) sz. Vá ro s g azdź.Jko dás ĺ és P énzü ryi B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy đönt, hogy:

1.) hozzltidrul a Budapest VIII. keľĹilet, NagyfuvaÍos u. 3la. szźtm aIatti' 35030l0lV 1 hĺsz-ú,
4| m, alapteľületű, utcai bejaľatu, ftlldszinti, önkormĺĺnyzatí tu|ajdonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Bolyos & Bolyos Kft. és Aľany Cseľép Kft, részére a bérleti szeľzőďés
módosításához, és a bérleti díjának 4|.333,. Ft/hó + Afa összegen történő
megállapít ásźłloz 20| 4. július l -j étől.

2.) a bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgálrő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. CVI. 20.)
számű Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmanyzati rendelet 19. $ (3) d) pontja alapjźn a máĺ
beťlzetett óvadék a jelen hatźrozat szerinti 3 havi bérleti díjnak megfelelő <isszegľe

feltöltésre keľĹilj ön a bérl'ő á|tal.

3.) az onkoľmtnyzatfulajdonában álló nem lakás céljaraszo|gáIő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35120|3. (u. 20.) számű Budapest Józsefuĺĺľos onkoľmanyzati
rendelet 19. $ (3) c) pontja alapján a bérlő köteles a bérleti szerződéstközjegyző előtt tett

egyoldalúkötelezettségvá||a|őnyi|atkozattalkiegészíteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺĺľidő: zIl4.junius 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. augusztus 25-én a szerzőť|és megkötésľe
keriilt. További intézkedést nem igényel.
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A Klóra Kkt. bérleti díj feliilvizsgdlati és szerződés módosítlÍsi kéľelme a Budapest
WII. keriilet, Népszínhúz utca 43. szúm alatti helyíség vonatkoztźsdban

660 l 201 4. (W. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

AYźlrosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzlÍidrul a Budapest VIII. keľĹilet, Népszínhaz u. 43. szźtn a|aÍti (3506910lN4 hrsz.)'-
12 m" alapteľĹilettĺ, utcai bejźlranl, ftĺldszinti, önkoľmanyzati tu|ajđonú nem lakás célú
helyiséget bérlő Klaľa Kkt. részére a bérleti szerzőđés módosításához, és a bérleti díjának
20|4,jú1ius 1. napjától 18.604,. Ft/hó + Áfa ł kiizüzemi és kültinszo|gáitatálsĺ díjak
ö'sszegen történő megállapításźůloz.

2.) a béľleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
szźtmű Budapest Józsefuarosi onkoľmányzati ľendelet 19. $ (3) c) pontja a|apjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||aló nyilatkozatmegfételét, valamint a 19. $ (3)
bekezdés d) pontja alapján 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetésétvá||a|ja a
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatráľidő : zll4.junius 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. augusztus 4.én a szeľződés megkötésľe
keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

A Pénzmentő Plusz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII.' Szentkirdlyi u. 22-24.
szdm alatti, ĺires önkormdnyzati tulajdonú garúzsra

661 l 20 1 4. (vI. 1 6.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dńs i és P énzü ryĺ B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy

hozzájáľu| a Pénzmentő Plusz Kft. ľészére a Budapest VIII., Szentkĺrályi22-24. szźnĺl
alatti, 36594l0lV48 hľsz-ú, udvari bejaratű ftjldszinti 49 mo alapterületű
gaúzshe|yiségľe, hatźrozatlan idejű bérletí szerződés megkötéséhez 30 napos felmondási
idővel 44.000,. Ft/hó + Áfa bérleti díj + közilzemi- és különszolg á|tatźsi díjak mellett.

a béľleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában ĺilló nem
|akás céIjaru szo|gźĺ|ő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuaľosi onkormányzatirendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrĺn
kozjegyző előtt egyoldalú köte1ezettségvá||a|ási nyilatkozat a|źlírását vállalja a leendő
bérlő.

1.

2.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: z}|4.junius 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a rendeletben foglalt határĺdőn belül nem
ktiti'tt bérleti szerződést. További intézkedést nem igényel.

Miirschberger Istvdn bérleti díj feliilvirsgdlati ěs szerződés módosítdsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező u. 5. szúm alatt bérelt helyiség vonaíkoztÍsdban

6 62 l 20 1 4. (vI. 1 6.) sz. V á ľo s g azdá.Jko dátsi és P énzüry i B izo tts áłg határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1.) hozzdidrul a Budapest VIII. keľület, Tavaszmezó u, 5. szźm a|atti,3524510lN2 hľsz-ú
20 fił alapterületű' utcai bejárattĺ, Íiildszinti, önkoľmĺĺnyzati tulajdonú nem lakás célú
helyiséget béľlő Miirschberger István könyvkötő mesteľ részére a béľleti szeruodés
módosíiásrához, és a bérleti díjának 20|4.július 1. napjától 13.000,- Ft/hó + Áfa bérleti+
kon;zemi- és kĹilĺinszo|gá|tatasi díjak összegen töľténő megéi|apitásźlhoz.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmrĺnyzat tulajdonában átló nem
lakas céljára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi Önkormĺĺnyzati ľendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja
a|apjtn 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a béľlő'

3.) az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljrĺľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.) szttm,ű Budapest Józsefuaľos onkormányzati
ľendelet |7. $ (5) c) pontja alapjźn eltekint a kozjegyz(i előtti egyoldalú
kötelezettségvállalónyi|atkozatmegtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ĺgazgatőja
Hataridő: z}|4.junius 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. július 9.én a szerződés megktitésľe keľült.
Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-beđlló bérbeadúsdľa (I db)

663 12014. (vI. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzůiryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

l. engedélyezi T. Z. részére hatźttozatlan idejű bérleti szetződés megkĺitését a Budapest
VIII., Bródy Sandor u. 15. szźtm a|atti, 36623 hrsz-ú lakóépület udvaľiĺn kialakított
gépkocsĹbeźl|óra,3O napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Afa/hó bérleti díj mellett.

2. Az 59lf0|l. (XI.07.) számt onkoľmĺínyzatirende|et 13. $ (2) bekezdése a\apjan a bérleti
szeruőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ
óvadék megfizetése.
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3. Az 59l2O71. CXI.07.) szźlm,Ú onkoľmlínyzati renđe|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyolda|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzoi okiratba foglalásától, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014,jĺlnius 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A batározatľĺól szóló értesítést a kérelmezőnek
kĺkiildték 2014. június 20. napján. A bérleti szerződés aláírásľa keľült. Az üry további
intézkedést nem igényel.

Javaslat Józsefvdľosi Egyesíĺett Bölcsődék Budapest WII. keriilet SaÍzados u l. sĺ
alatti bijlcsőde udvarfel újítlÍs dra

66 4 ĺ2014. (vI. 1 6.) sz. Váľos g azdáikodátsĺ és Pénzĺiryi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Józsefuĺáľosi Egyesített Bölcsődék Budapest VIII. keľület Szánađos u. |. sz. alatti
bĺĺlcsőde udvarfelújíttsára vonatkozó, kozbeszerzési éľtékhatart e| nem éľő beszeľzési
eljáľásban a legalacsonyabb <isszegű ellenszolgáltatast tarta|maző érvényes ajánlatot a
Thelien Tervező Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt 69., adősztlm: l48 l 9708 -2-42,
cgj. sz.: 0I-09-92|438, bankszźm|aszźlma: 10918001-00000060-84800008) tette, ajźnlati
ar 5.838.310,- Ft + Afa, ezért az eljáľás nyeľtes ajánlattevője.

Fel elő s : po l gĺĺľme steľ, Ki sfalu Kft . ügyve zetó igazgatőj a
Határidő: 20|4.június 1 6.

2.) ahatźtozat 1. pontja a|apjźn felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Önkoľmanyzatnevében a
munkálatok e|végzés&e az előterjesztés mellékletétképező vá||a|kozási szerződést kösse
meg a 2014. évi koltségvetésben a 11601 címen a Szźzados u. bölcsőde udvaľának
tereprendezé se el őirĺĺn y zat teľhér e.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatĺĺridő: 2014.június 1 6.

3.) a) a felujítási munkálatok miĺszaki ellenőre a Kisfalu Kft., mrĺszaki ellenőľi đíja a
vá||a|kozői nettó ajĺánlat 3%o-a + Äfa, I75.t4g,- Ft + Áfa a 2O|4. évi költségvetésben a
11601 címen aSzźnados u. bölcsőde udvaľĺĺnak tereprendezése eLőirźnyzat teľhéľe.

b) felkéri a Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőjźú. a megbízási szerződés elkészités&e és
f e|hata|mazzaapo|gźrmesteľtannaka|źirásźra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: zDl4.június 1 6.

A Kisfalu Kft. tájéko ztatása alapján: A kĺvĺtelező Thelĺen KÍt. 2014. augusztus 28.ai
teljesítéssel a munlĺĺtbeÍejezte. A váIlalkozői szálm|a kiÍizetése megtłirtént.

9l



A Budapest WII., Vas utca 14. szdm alatti, 36489/0/A/2 helyrajzi szdmú,
hatdrozatlan időľe szóló bérleti joggal terhelt raktórhelyiség elidegenítěse

665 l 2014. (vI. 1 6.) sz. Váľos gazd áIkodási és Pénzüryĺ Bizotts áłg határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzájáÍu| az ingatlan-
nyilvrĺntaľtásban a 36489l0lV2 he|yrajzi számon nyilvĺántartott, természetben a Budapest
vlil., Vas utca |4. szán alatti,96 m, alapteľĺiletti ľaktaľhelyiségre vonatkoző e|adási ajánlat
bérlő ľészére tĺjľténő megkiildéséhez, a vételĺíľnak, az e|késnilt forgalmi éĺékbecslés,
valamint a32l20|3. (VII. l5.) szźlmiĺ<inkormĺĺnyzatirenďe|eta|apjánaforgalmi értékI00%-
źlban, azaz 5.200.000,- Ft ĺisszegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2014.június 23'

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikĺildték 2014. június 20.
napján. Az adásvéte|i szerződés aláírásra keľiilt. Az ůiry továbbĺ intézkedést nem
ĺgényel.

A DIWA-PIusz Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest WII. keriłlet,
Népszínhdz u 21. suÍm alatti helyiség vonatkozlÍsúban

66 6 l 201 4. (vI. 1 6.) sz. Vá ľos g azdá,Jko dárs ĺ és P énziiryĺ B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|) houdidrul a Budapest VIII. keľĹilet, Népszĺnhźn u.2|. szźlm a|atti 208m2 alapteľĹiletú
34799l0ĺN2 hĺsz-ú pinceszinti és a 258 m, alapteľĹi|eta 34799l0lV6 helytajzi szźlmon
nyilvántaľtott utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás célú helyiségeket bérlő DIWA-Plusz Kft.
részére a bérleti szeruődés módosításához, és a havi bérleti đíj 20|4.július l. napjától_ a
szźlmított béľleti díjnak megfelelő 509.800,- Ft/hó + Afa,valamint az a|bérletbe adás miatt
fizetendő 15.gg4'- FtIhó + Áfa összegen, azaz _ 525.794,- Ft/hó + Áfa ĺisszegen történő
megá||apitásához, a bérleti díj évenként fogyasztói arindexnek megfelelő mértékben
történő nĺivelése mellett.

2) abér|eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szolgálrő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

száműBudapest Józsefuiĺrosi onkoľmanyzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn
3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék feltĺiltését, továbbá a 19. $ (3) bekezdése c) pontja
a|apjan kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźt|Lalási nyilatkozat a|źirásźń vá|Ialja a
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határiđő: z0l4.június 23.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 201'4. jrĺnius 30.án a szerződés megkiitésľe keľült.
További intézkedést nem igényel.
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ravaslat Vas Ddvid tandcsadói tevékenységének 2014. mdjus havi teljesítés
igazollÍsdľa

667 12014. (vI. 1 6.) sz. Váľos g azdáůkodársĺ és Pénzüryĺ Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Vas Dáviddal kötĺjtt megbízási szeruodés teljesítés igazo|ásźtt20|4.
május l-jétől 20|4. május 3l-ig terjedő iđőszakra.

2. fe|kéri a polgĺíľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4.július 1.

A Jegĺzői Kabinet Szeruezésĺ és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Vas Dávĺd
részéľe a telj esítésĺgazolás a|áírása megttiľtént.

Javaslat Teszúrsz Kúroly tanúcsadói tevékenységének 2014. mújus havi teljesítés
igazollźsdľa

6 68 l 20 1 4. (vI. 1 6.) sz. Vá ro s g azdá'Jko dáls i és Pénzĺi ryĺ B ĺzo tts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Teszátsz Kaľollyal kötött megbízási szerzódés teljesítés igazolását
20|4. május l-jétől 2014. május 31-ig tededő időszakĺa.

2. felkén a poIgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|źirásźna.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4.jú1ius 1.

A' Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Teszársz
Káľoly r észér e a telj esítésigazolás aláíľása m egttiľtént.

Javaslat Harkúly Gyiingi tandcsadói tevékenységének 2014. mújus havi teljesítés
igazollÍsdra

66912014. (vI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsńghatáłrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőnkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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1' javasolja elfogadásra Haľkály Gyöngyivel kötött megbízźlsi szeruődés teljesítés igazo|źsźlt
2014. május 1-jétől 20t4. május 3l-ig terjedő időszakľa.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áirásźra.

Felęlős: polgármesteľ
Hatźrldő: 20I 4.július 1 .

A Jegĺzői KabÍnet Szeľvezésĺ és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Haľkály
Gytinryi ľészéľe a telj esítésĺgazolás a|áírása megtiirtént.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tandcsadói íevékenységének 2014. mdjus havi teljesítés
igazollÍsúra

67 0 ĺ20ĺ.4. (vI. 1 6.) sz. Váro s gazdálkodási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kardos-Eľdődi Zso|tta| kötött megbízási szerzódés teljesítés
igazo|źsát 20l 4. máj us 1 -j étől 20| 4. máj us 3 1 -ig terj ed ő iďószalca.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíĺidő: zIl4.július l.

A Jegĺzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatátsa alapján: Kardos-Erdődi
Zso|t részére a teljesítésigazolás a|áírása megttiľtént.

Iavaslat Pomdzi DónÍel tandcsadói tevékenységének 2014. mdjus havi teljesítés
igazollźsdra

67112014. (vI.16.) sz. Váľosgazdálkodálsi és Pénzůigĺĺ Bizottsághatározata
(13 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. javasolja elfogadásra Pomźz;i Drĺniellel kdtött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
20|4. május l-jétől 2014. május 3l-ig terjedő időszak'ra.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4.július 1.

A Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői lľoda tńjékoztatása alapján: Pomázi Dániel
részére a teljesítésĺgazolás aláírása megtiiľtént.



Javaslat a Juharos ttgyvédi lroda tandcsadlíi tevékenységének 2014. mdjus havi
telj es ítés ig azo llÍs dr a

67 2 l 20 1 4. (W. 1 6.) sz. Vá ľo s g azdá.Iko dás ĺ és P énzĺi ryi B izo tts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadasra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerzódés teljesítés
igazo|źsát20|4. május l-jétől 20|4. május 3l-ig teľjedő időszakĺa.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a határozat l. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs alźńrtsfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatlíridő: 2014.jú1ius 1.

A Jegľzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iľoda táĄékoztatása alapján: A Juhaľos
Ügyvédi Iroda részére a teljesítésĺgazolás aláíľása megtiĺľtént.

D öntés ííéIet tudomds ulvételérdl

67 3 ĺ 201 4. (vI. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Pesti Központi KerÍileti Bíróság
első fokon meghozott 29.P.l0l.24|l20|3l34 szźmlűhatźlĺozatéxal szemben nem terjeszt e|o
fellebbezést.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: zD|4.junius 1 6.

A Jegyzői Kabĺnet Ttiľvényességĺ és Peľképviseletĺ Iľoda táĘékoztatálsa alapján: A
fellebbezés előteľjesztésére nem keľült soľ.

Tulajdonosi hoadjdľulóg a Budapest WII. keľ. Szentkirdlyi u 4. kapubehajtók
létesítés e kiizter iileti munkdih o z

67 4 ĺ201 4. (vI. 1 6.) sz. Város g azdáI.kodátsi és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(0 igen' 11 nem, 2 tartónkodás szavazattal)

A Varosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot
nem fogadja el:

a Ktsfaludy Ház Ęft. részére, a Budapest IĺIII. ker. Szentkirályi u' 4. kapubehajtók létesítése
lözteriileti munkálataihoz szül<séges Tulajdonosi hozzájárulását megadja a lĺÓvetkező

feltételekkel:
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Ugłiratszám: ] 6-7 ]7/201 4.

Kérelmező: Kisfaludy Ház Kft., tervező: Aquaterv Bt., Kádárné Radvónyi Judit
Helyszínek: Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 4. szám előtti, hrsz.: 36522, aszfalt útpálya,

út s z e gé ly, as zfal t b ur la l at ú j ár da, b ur ko l atb o nt á s s al é r intett,

Helyre áll ítás i kôt ele zetts é g :

- a buľltĐlatbontússal éľintett útp.źl})a és júľda bontúsi szélességben és teUes ľéteg.endjében
t örténő vé gl e ges helvre állítás a.

- a burkolatbontás helyszínét elkerülő únonalat jól láthatóan jelzih
- jól lĺźthatóan tájékoztatjĺźk az úthasználókat, a burkolatbontás vórható időtartamáról,
- kotelezi a kivitelezőt a burkolat meýlelő minőségben történő helyreáIlítására,
- a beruházó és kivitelező ldzosen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

HeIy s z í ni s z alcfe lü gl e l e t :

- Az engedélyes, a kivitelezés teriiletén érintett kazműtulajdonosohól
(ĺo zműszol gákatóktól) azok e s eti előír ás ai alapj án helys zíni s zalcfelügłel et kér.

Tárgl: Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker, Szentkirályi u. 4' lrapubehajtók
létes ítés e kazterületi munlrnihoz.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4.június 1 6.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Bizottság
nem támogatta a kapubehajtók építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását. Az új
tulajdonos esetében vĺzsgálni ke|| az onkoľmányzat kintlévőségeĺnek kompenzálási
lehetőségét, valamĺnt a korábbĺ káľtételek helyľeállításának vállalását.

ravaslat az ílj Teleki téri piacon lévő iizlethelyiségek bérlői kérelmeinek elbíľlÍltźsdra

67 5 1201'4. (vI. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺiryi Bizotts ńg határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottsźryúgy dönt, hogy

1. hozzájźlru| a Meltamprox Bt. H6 jelű tizlethelyiségre vonatkozó üvegportá| zźrhatő
ľedőnyĺis kiviteliíre történő cseréjéhez.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|4.június 16.

2. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a Meltampľox Bt-vel kötött béľleti szerzóđés
módosításáľól és felhatalmazza a polgiíľmesteľt annak aláításfua.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2014. iúnius 24.
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3. a TERRO GREEN Bt. Hl jeltĺ tizlethelyiségének kipakolási teľĹilet albéľletbe adásáůloz
nem jaľulhozzá.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: zll4.június 1 6.

A VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetésĺ ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: Az albéľletbe
adással kapcsolatos szerződésmódosítás megttirtént, a Teľro Gľeen Bt. kérelmezőt
éľtesítették a Bizottság diintéséľől.

Golgota atca (Golgota tér mellettÍ kö4forgalom szdmúra megnyitott magdn út)
kö zlekedés é ne k for g alo mtec hnikai s zab dly ozás a

67 6 1201 4. (vI. 1 6.) sz. Váľos gazdáIkodás i és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság egyetért azza\, és egyben fe|hata|mazza a
Polgíľmester Urat, hogy a Golgota utca (Golgotatér melletti közforgalomszźlrcláramegnyitott
magźn út) közlekedésének forgalomtechnikai szabá|yozásaľa kéľelmet nffitson be az eljaró
FővaľosiFoľgalomtechnikaiKoztltkezelőhoz.

Ügyiratszám : |6-830l2}t4.

Helyszínek: Budapest VIII. ker. Golgota u., közfoľgalmú maglíniti szď<asza, hľsz.:
38599/3,
Budapest VIII. ker. Golgota u., hrsz.: 38600 és a Delej u., hľsz.: 38715 kĺjzutak
ker esztező csomópontj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.junius 16.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A
forgalomtechnikai kezelő BKK tájékoztatását kiivetően a forgalmi ľend módosítása
megttirtént.

Kö zter ĺilet-h as zn dlatÍ kéľ elme k elb íľ ltlds a

67 7 l 20 l 4. (W. 1 6.) sz. Váro s g azdá.Jko dáls i és Pé nzĺĺ gyĺ B izo tts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, 3 ŕ.artőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottságmé|tńnyossági jogktiľében eljáľva úgy dtint'
hory közterĺilet.használatĺ horzájáru|ást ad az a|á-}bi ügyben'

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmező: Palota PiknĺkEryesĺilet
(1088 Budapest, Kľudy Gyula u. 2.)

KĺizteľĹilet-hasznźlatideje: 2014.junius |8. - zll4.június 23.
Közteľiilet-haszná|at cé|ja: Józsefuaľosi Söľfesztivál
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Közterulet-hasznźiat he lve :

KdzteľĹilet-IlasznáIat nagysága :

Kcizteľület-hasznźůathelye:
Közteľĺilet-hasznáIat idej e :

Kĺudy Gyula u. (Mikszáth Kálman tér - Horánszky u.
között), Mikszáth Kálman tér, Reviczky u., otpacsiľta u.,
Szentkirályi u. (Múzeum u. - Baľoss u. közĺltt)
634 m"

. amennyiben a Józsefuárosi Sĺirfesztivál valamennyi nyilvános megielenési
felületén a Jőzsefvźtosi onkoľmźĺlyzat, mint főtámogató megnevezésre keľtil, a
kel'iilet lĺrgtija és cíľreľe ellrelyezésével; valanrint a Palota Pikrrik Egyesület a
legközelebbi, ugyanilyen nevÍí és jellegtĺ rendezvényét is Józsefuáros teľületén
tartja,

- amennyiben a Palota Piknik Egyesület 89 802,- Ft-ot megÍizet az oĺlkotmányzat
részére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: zlI4.junius 1 6.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály táĄékoztatása alapján: A hatáľozat az
ügyfét részéľe 2014.júnĺus 20.án kiadásľa keľült.

67 8 12014. (vI. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts äg határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy kóZteľület-haszná|ati
hozzájtnl|ást ad _ teljes díjfizętéssel - az alábbi tigyben:

Közterület-haszná|ő,kéľelmező: izha|mazVendéglátó Bt.
(8093 Lovasberény, Lujza maj oľ 0|69 l t hľsz.)
Baross u. 8. (Szabó Ervin tér)
20|4.június 16. -201-4. októbeľ 3l.
2015. május |. -20|5. október 31.
2016. május |. -201-6. okÍóber 31.

KözteľĹilet-hasznźiatcéIja: fagy^laltos pult
Közterii1et-haszná|atnagysźlga: 7 m.
Díjfizetés ütemezése:

Felelős : polgiíľmester
HatańdłS: 20| 4. június 1 6'

havi díjfizetés

A VaryongazdáIkodási és Uzemeltetésĺ Ugyosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
ii gyfél r észér e 20|. 4. j únĺus 20 -án kĺadásra keľiilt.

I av as l at út kđrr a l kap c s o lato s kdrté r ít é s i ig é ny r e n d e zés é r e

zÁnr Üĺrs
680 l 20t 4. (vI.23.) sz. Vá ľo s g azdáůko dáls i és P énzü gyi B ĺzo tts ág határ ozata

(13 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájaÍv| allhoz, hogy az
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Önkoľmányzat96OO1LO7}1O64O800 k<lwényszźlmí biĺosítás I.4.I sz.,,Általános felelősség
biztosítás'' a\apjźn _ az tltkźttérítési e|óirźnyzat terhére _T. Z. tulajdonában lévő kerékpárban
keletkezett kánal kapcsolatban felmerii|t és az onkoľmrínyzatot terhelő 50.000,-Ft ĺinľész
összege megfizetésre keľüljön a kĺĺľosult tészére. A klťlzetés feltétele olyan egyezség
megkötése, amelyben T. Z. nyi|atkozik arről, hogy a káľtérítés megfizetésével egyidejűleg
lemond minden további káľtéľítési igényéről az onkorményzatta| szemben.

Felelős: polgáľmesĹeľ, Józseľvarosi Kt1z|'criilet-fe1Ĺigyelet és Váľosiizerrreltetési Szolgálat
igazgatőja
Hataľidő: 2014.július 3 1.

A Jrózsefuárosi Városĺĺzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: Az egĺezség a
Józsefuárosi onkoľmányzatés a károsult köziitt }LL4.június 24.én létľejtitt.

A Pénzüryĺ Üryosztá ty táĄékoztatása alapj án : az iigyfé| tulaj donában lévő keľékpárban
keletkezett káľľal kapcsolatban felmeľült és az onkoľmányzatot teľhelő 50.000..F.t
iinľész tisszege 2014.júnĺus 26-án átutalásľa keľůilt káľosult részére.

Javaslat a ,,JCsGyK ÁIlóskereső Ktub és Tréning', projekt ,,JCsGyK Áltúskeresěsi
technikdk trěning, lebonyolítlźslÍhoz szakmai előadói és kapcsolódófeladatok

ellútdsa,'tdrgyú, közbeszeruési értékhatđrt el nem érő beszerzési eljdrús
eľedmény éne k meg úII apítlźs dr a

681 1201'4. (vI.23.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryĺ BÍzotts ág batár ozata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodńs szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,JCsGyK Állóskereső Ktub és Tréning,' projekt
,,JCsGyK Álláskeresési techniluźk tréning'' lebonyolításdhoz szalcľnai előadói és lrnpcsolódó

feladatok ellátása,, tátgyil,kozbeszerzési értékhatĺĺľt el nem érobeszerzési eljarásban úgy dĺint,
hogy

1. a TANAKODO Ingatlanforga|maző, Pénzugyi Tanácsadó, Adósságkezelő oktatási
Szo|gźitatő Kft. (székłlely: 1163 Budapest, Veres Péter út 85.) ajánIattevő ajźnlata
érvényes, alkalmas aszerzőđés teljesítésére és nem éůl'kizarő okhatá|yaalatt.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2014.junius 23.

2. a beszeľzési eljarás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatańdő: 20l 4. j únius 23.

3. a ,,|ega|acsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatás,' bítźt|ati szempont a|apjźn a beszerzési
eljarás nyeľtes ajánLattevője a TANAKoDo Ingatlanforgalmaző'Pénzigyi Tanácsadó,
Adósságkeze|ó oktatási Szolgáltató Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veľes Péter út 85.,
cégegyzékszźlm.. 01 09 879202, adőszźtm: |39049||-2-42), elfogadott aján|ati źna

16.500 Ft+^fa/őra. aszerződés időtaľtamĺĺľa összesen 1.188.000 Ft + Áfa.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.junius 23.

4. ahatźrozat 3. pontja alapjźn felkéri a polgáľmestert a nyeľtes ajánlattevővel kĺjtendő
szerzódés a|áírźsára.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő : a szerzó đés a|źirástnak hatĺĺľidej e 20 | 4. j únius 2 5.

A Polgáľmesteľĺ Kabinet, valamint a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjólétĺ
Kiizpont tájékoztatása alapján: az ,,Áiláskeľesési technikák trénÍng'' nyeľtes
ajánlattevőjével' a Tanakodó Kft.vel a szerződés aláírása 2014. szeptember 4.én
megtörtént.

Javaslat ,,Vltllalkozltsi szerződés keretében Hoľónszky utcai böIcsőde felújítósa',
tdrgy ú kö zb es zer zěs i elj úr ús meg in dítlÍs úra

682 12014. (W.23.) sz. Váľos gazdálko dásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,VáIlalkazási szerződés lrBretében a Horánszlqt
u. b o l c s ő d e fe l új í t á s a,, tar eyű kö zbeszer zési elj arásban úgy dĺint, ho gy

1. a közbeszerzésęŁ'ról szóló 20|I. évi CVIII. tö'rvény |22/A. $ (1) bekezdésében foglalt
hiľdetmény éstargya|ás nélküli közbeszeruési eljaľást folýat le.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: zDl4.június 23.

2. elfogadja az előterjesztés 2. szánń mellékletét képezo ajźn|attéte|i felhívást és
dokumentációt, melyet megkiild az alźtbbi gazdasági szereplők részétę..

1. IMOTTOM Epítőipať- és Kereskedelmi Kft., cégsegyzékszán: 01 09 702760,
székhelye: 1118 Budapest, Somlói tft64-68.

2. Tető-Kémény Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cégjegyzékszźm: 01 09
926758, székhelye: |072,Buđapest, Rfüóczi út 40. Ivl20.

3. DAUB-BUB PLUSSZ Építőipaľi Kft., cégegyzékszám: 01 09 976715, székhelye:
1141 Budapest, Cserebogiír utca 52. |. em. 1.

4. Bauťlt-spoft Építő-és Szolgáltató Kft., cégsegyzékszźnrl:01 09 895657, székhelye:
1104 Budapest, Haľmat utca|64.6. em. 40.

5. VANYÚR És plł Építőipaľi EV, székhely: 6080 Szabadszźůlás, Túzoltó u.2ĺa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20l 4.június 23.

lĺ JegyzőiKabĺnet tájékoztatása alapjánz Az lĺsz-Ker Kft. a határozat 2. pontja szeľĺnti,
ajánlattételľe felkért gazdasági szereplők részére az ajánlattételĺ felhívást és az
aján|attételi dokumen táciőt továbbította.
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ravaslat a ,,Budapest-Jliaefvdros, Magdolna Negyed Progľam III., (azonosítlÍ
szd'm: KMOP-í.I.I./B-L2-K-2012-0001) sordn megbízlÍsi szerződés keretében

Etelmiszer-, vegyi dru és gylígynövény eladó képzés'' tdrgyú k?jzbeszerzési eljdrds
megindítttsúra

683 l 2014. (vI.23.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bĺzotts ńg határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negłed
Program III.,' (azonosító szám: KM)P-í.I.]./B-]2-K-20]2-0001) során megbízósi szerződés
keretében Elelmis,er-, vegli áru és glógynÓvény eladó lłipzés', tárgyű kozbeszerzési
eljarásban úgy dĺĺnt, hogy

1. a közbeszeľzésekről szóló 2017. évi CVil. törvény Haľmadik Része szennti, ĺemzet|
nyílt kĺizbeszerzési eljarást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Hatlíridő: 20|4.június 23.

2. elfogadj a az e|őtegesztés 2. szźmí mellékletét képező, eljarást indító felhívást és 3. számú
mellékletét képezo aj ĺánlattételi dokument áciőt.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: }Dl4.június 23.

A Jegĺzői Kabinet tájékoztatálsa alapjánz AzE;sz.Keľ Kft. ĺntézkedett az aján|attéte|i
felhívás Ktjzbeszerzési Eľtesítőben tiiľténő megielentetéséľől, mely 2014. július 7.én
megielent.

Tulajdonosi hozztÍjdrulds, a Nemzeti Lovaľdg közlekedési munkarész (Lóvltsdr utcai
kap ub ehajtó) kijzter iileti m unkdíhoz

68 4 12014. (vI.23.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzůiryi Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az óbuda Épitész Studió Kft.
részére, a Nemzeti Lovarda ktjzlekedési munkarész (Lővásźt utcai kapubehajtó) közteľületi
munkáihoz sziikséges Tulajdonosihozzźtjaralását megadja, a kĺivetkező fe|tételekkel:

Ügyiratszím : |,6-77 5 l20I4.
Kérelmező: obuda Epítész Stúdió Kft.,tervező: otvös ZsuzsaIala
Helyszínek: Budapest VIII' ker. Lóvásźr u. 4. szźlm e|ótti hľsz.: 36522, aszfa|t iltpá|ya'
iltszegé|y, aszfaltburk olatű jardą buľkolatbontással éľĺntett'
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Helyľeállítási kötelezettség:
- a buľkolatbontással érintett útpálya kapubehajtóval éľintett szakasza. teljes rétegľendjében
töľténő végleges átépítése,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő úwonalat jó|Iźfihatőan jelzik,
. jól láthatóarltájékoztatják az úthasználókat, a burkolatbontás vaľható időtartam'íľól,
- kötelezi a|<lvite|ezot a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreállításara,
- abensházó és kivitelezőkozosen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes ' a kivitelezés területén éľintett közműfulajdonosoktól

(közmúszolgáltatóktól) azok eseti előíľásai alapj án helyszíni szakfelügyelet kér.
- A benshźző, az áteptilő iftpáIyarészeĺ keletkező csapadékvizek biztonságos

ĺisszegýjtéséről és elvezetéséről gondoskodik.
- A Benlhźr;ő, a tervben bontásra javasolt ktĺĺeruleti behajtással rendelkező' rossz

állapotu taľoló (garazs) sor bontásához, a tu|ajdonos Magyar Allam, BM fulajdonosi
hozzé$áru|ását megszetzi, a sztikséges teľveket elkészíti, a szfüséges engedélyeket
beszerzi, a bontási munklĺkat a kiviteleĺeti, és a maľadó ktirnyezet rcndezi.

Tĺáľgy: Tulajdonosí hozzájarulás, a Nemzeti Lovaľda közlekedési munkaľész (Lővásár utcai
kapubehajtó) ki'zteľületi munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: zll4.junius 23.

A VaryongazdáIkodásĺ és tjzemeltetésĺ Ügyosztá|y táfiékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kiizt'ĺ tke ze|ői boz.záfiá rulás kia dá s ra ke rült.

Tulajdonosi hoaójdruldg a Budapest VIII. ker. Affildi utcafelújítlÍsúnak
kö zter iilet i m un kúih o z

685 l 20 1 4. (W. 23.) sz. Vá ro s g azdál.ko dáls i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dtint, hogy Tulajdonosi hozzájźru|źlsát adja,
a Budapest VIII. ker. Alfrldi utcafe|tĄítźtsrának közteľĹileti munkáihoz.

|J gyfu atszám: I 6-87 2120 | 4.
Kérelmező: Kisfalu Kft. (teľvező: lnnober-Wave Kft., Gaľbacz naĺ,m)
Helyszínek:

o Budapest VIII. keľ. Alfijldi utca hrsz.: 34728, nagykockakő burkolatű tltpáIya,
kapubehajtó, útszegély Kun u. (hĺsz.: 3474312) - Alföldi u-i csomópontją bontással
és buľkolatbontással éľĺntett,

Helyreállítási kcitelezettség:
- a burkolatbontással érintett csomópontok" útpályfü. teľv szerinti átépítése
(kialakítása).
- 

^ 
ziildterůileti szakaszok védelme . teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj

cseľéje, cseľjék és fű újratelepítése), 13412008. (WI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szerÍnt,
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a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat j ó1 láthatóan je|zik'
- jól láthatóan tź!ékoztatjźkaztlthaszná|őkataburkolatbontás viírható időtaľtamĺĺról'
- kotelezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺirténő elkészítésére,
- abervhaző és kivitelező közĺisen 5 év gaľanciátvźi|a| a helyreállított buľkolatéľt.

Egyéb kikĺitések:
- Az engedélyes. a kivitelezés teľületén érintett közmiĺtulaidonosok
(kiizműszoleáltatók) esetĺ előírásai alapián véezi az útépítést. valamint tőliik helvszíni
szakfelĺiwelet kéľ.
- Az engedélyes kiiteles eredménves egłeztetést lefolytatni az Alft)ldi u. 5. és 5-6.
szdmok előtt kísfesziiltségíĺ llyV-os rekonstrukcíót végző, hatdlyos Kijzlłtkezelői-
hoaújárulússal rendelkező ELMa ZrLveL (iigliratszúm: 16.1518/2013. és 16-1517/2013.)

Taľgy: Tulajdonosi hozzájźlru|ás, a Budapest VIII. ker. Alftjldi utca felújításanak kĺiĺeľiileti
munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺĺidő: 2014. junius 23.

A Varyongazdáikodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
ésközűtkeze|őihoz'zájáľuláskiadásrakeľült.

Tulajdonosi hozzltjdrulds, a Budapest, VIII. ker. Súrkdny atcafelújítlÍsdnak
kö zter iileti m un kúih o z

686 l 201 4. (vI.23. ) sz. Váľo s g azdá|ko dńs i és P énzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy Tutajdonosi hozzájaru|ását adja,
a Budapest VIII. ker. Sarkĺány utca felújításának közteľületi munkáihoz.

IJ gyiratszám: I 6-87 | l201l 4.
Kérelmező: Kisfalu Kft. (teľvező: Innobeľ-Wave Kft., Garbacz naĺ,m1
Helyszínek:

o Budapest VIII. keľ. Sárkány utca hľsz.: 35998, nagykockakő burkolatú iftpá|ya,
kapubehaj t ő,,űtszegéIy, b ontás s al és b u ľko latb ontá s s al éľintett,

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett csomópontok. útpályák. terv szeľinti átépítése
(kialakítĺĺsa).
- aburkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól |áthatőarltájékoztatjźú< az Ílthasználókat a burkolatbontás viíľhatő idótaÍtaÍflźLró|,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺiľténő elkészítésére,
- abervhaző és kivitelező ktiz<isen 5 év garanciatvá|Ial a helyreállított burkolatéľt.
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Egyéb kikötések:
- Az engedélves, a kivĺtelezés teriiletén éľintett ktizmĺítulaidonosok
(kiizműszoleáltatók) eseti előíľásaĺ alapián véezi az útépítést. valamĺnt tőlük helvszíni
szakfelĺĺeyelet kér.

Targy: Tulajdonosihozzájarulás, a Budapest VIII. ker. Saľklány utca felújításanak közteľiileti
munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 20|4.június 23.

A Varyongazdálkodási és lJzemelrtetésĺ Üryosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és ktizritkez elői hozzájáľulás kiadásľa került.

Tulajdonosi houdjdrulds, a Budapest WII. keľ. Tisztes utca (Törökbecse u _
Strdzsa u. közötti szakasz) felújítdsónak közterĺileti munkúihoz

687 l 20L4. (vI.23.) sz. Város g azdáikodńsi és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy Tulajdonosi hozzźljáĺu|źlsźú adja,
a Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Törökbecse u. _ Strazsa u. közĺjtti szakasz) felújítás'ĺnak
k<izteľiileti munkáihoz.

Ügyiratszĺm : 16-873 12014.
Kéľelmező: Kisfalu Kft. (teľvező: Innober-Wave Kft., Gaľbacz ĺaarn|
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Töľökbecse u. _ Stľazsa u. közötti szakasz) hrsz.:
38839121 aszfa|t buľkolatú tltpá|ya, kapubehajtó, útszegély, bontással és

burkolatbontással éľĺntett,

Helyreállítási kötelezettség :

- a buľkolatbontással éľintett csomópontok. útpályiĺk" terv szerinti átépítése
(kialakítása)"
- 

^ 
ziildterÍiletĺ szakaszok védelme . teljes helyreállítása (fák megĺĺvása, teľmőtalaj

cseľéje, cseľjék és fíĺ újľatelepítése) ĺ3412008. (VII. 15.) F,őv. Kgy. rendelet 18. $ (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szerint,
- aburkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól |áthatőantájékoztatjtk az tlthasznáIőkat a burkolatbontás viíľhatő idotartamźrő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő elkészítésére,
- abenlháző és kivitelező közösen 5 év garanciźúvá||al a helyľeállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes. a kĺvitelezés teľůiletén érĺntett kiizműtulaidonosok
(kłizmĺĺszoleáltatók) esetĺ előírásaĺ alapián végzi az útépítést. valamint tőlůik helvszíni
szakfelĺigvelet kéľ.
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Tárgy: Tulajdonosihozzájźlrulás, a Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Törökbecse u. _ Strazsa
u. közötti szakasz) felújíĹísanak közteľĹileti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2}|4.junius 23.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatńsa alapján: A tulajdonosi
és kiĺzr'itkez elői hor.zájá ru lás kiad á s ľa keľiĺ lt.

Tulajdonosi hoaújúľulds, a Budapest VIII. ker. Delej atca (Golgota u. _ Vajda
Péter u. közötti szakasz) felújítlÍsdnak kijzteriileti munkúihoz

68812014. (vI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts áry hatńrozata
(I.3 igen' 0 nem, 0 tart,őzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáru|źlsátadjaa
Budapest VIII. keľ. Delej utca (Golgota u. _ Vajda Péteľ u. k<lzĺitti szakasz) felújításának
kozteruleti munkáihoz.

Ügyiľatszám : |6-87 0l20l4.
Kéľelmező: Kisfďu Kft. (teľvező: Innober.Wave Kft., Gaľbacz ndam|
Helyszínek:

o Buđapest VIII. ker. Delej u. (Golgota u. _ Vajda Péter u. ktizötti szakasza) hľsz.:
387|5 nagykockakő buľkolafu tftpáIya, útszegély, felhagyott, ifipá|yába épített vasúti
sín, bontással és burkolatbontással éľintett,

Helyreállíüísi kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett csomópontok. útpálvák. teľv szerinti átépítése
(kialakítása).
. a ztildteľĺiletĺ szakaszok védelme . teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj
cseréje, cseľjék és fű újľatelepítése) ĺ3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $ (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szeľintn
- aburkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól lźúhatőarltźĄékonatjákaztÍhasznźtlókat a buľkolatbontás vaľható időtaľtamáľól,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő elkészítésére,
- abervhźľ:ő és kivitelező közĺisen 5 év garanciátvźt|Ial ahe|yreáIlított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes. a kivitelezés teľületén éľĺntett kiizműtulaidonosok
(ktizmíÍszoleáltatók) esetĺ előírásaĺ alapián véezi az ritépítést. valamint tőlük helvszíni
szakfelüwelet kéľ.

Táľgy: Tulajdonosihozzájtĺrulás, a Budapest VIII. ker. Delej utca (Golgota u. _ Vajda Péter u.

közöttiszakasz)felújítĺísanakktĺzteruletimunkáihoz.

Felelős: polgármester
Hataridíĺ:Z0 l 4. június 23.
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A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és kiizrĺtkez elői hozzáĺjáľulás kiadásľa keľült.

Javaslat az MNPIII. keretén beliil lefolytatott Szomszédsdgi HlÍzfeliigyelői lÍlltźs
b et ö k é s ér e kiírt p úly úzat eľ e dmény én e k me g úll ap ít lűs dľ a é s p lÍ ly dzat

meghosszabbítdsóra

68912014. (vI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺg5ri Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Yźtrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság 459lf0l4. (IV.28.) szźlmű határozatában
elfogadott, Szomszédsági Hazfelügyelői feladat e|Lźtásźlra vonatkozó páIyźnat
eľedménytelen.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zUl4.junius 23.

2. a Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 45912014. (IV.28.) szám,ű hatźttozatźlban
elfogadott, Szomszédsźryi Hźzfe|ngyelői feladat ęI|átásěra vonatkoző pá|yázati eljaľást
ismételten megindítja az aIábbí kiegészítésekkel:

- a pźt|yźzatok beadása és elbírźiása folyamatos, a pźiyźzatok benyújtásának végső
hatráľideje 2014. november 30.

- az igényelhető szolgźiati lakások az onkoľmrányzat á|tal töľténő felújítási
munkálatok befejezését követően bekdltĺĺzhetőek.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľiđő: 2014.junius 23

A Józsefuáľosi Városĺizemeltetési Szolgálat táĄékoztatása alapján: A pályázat érvényes
és eredményes volt. A szomszédságĺ házfelůirye|ők 2014. szeptember 8-án megkezdték
tevékenységĺiket.

A Budapest WII., Tavaszmező utca 8. szdm alutti, 35I71/0/C/2 helyrajzi szúmú iires,

Jö I ds zint Í g aľ da h ely is é g r e k é s ziilt érté kb ecs l é s fe l iilv irs g d l at a ir dnt i ké r e I e m

69 0 l 20l 4. (vI. 23.) sz. Vá ros g azdáiko dáls i és P énzü ryi B ĺzo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Tavaszmezĺĺ utca 8. szám a|aĹti, 35t7|lolcl2 he|yrajzi számt, 15 mf
alapterĹiletű, udvari bejarafu, Íiildszinti tires gaľĺĺzshelyiség elidegenítésével kapcsolatbaĺr
hozott 46212014. (IV.28.) szźlmű hatźlrozatźú vźůtozat|an taľtalommal fenriaĺtja, a
v ételźr at nem módo sítj a.
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2.) kijelenti, hogy az l. pontban foglalt hatźltozat esetében fennálló ajźnlati kötöttség
időtartama a forgalmi éľték feliilvizsgálata iranti kérelem előteľjesĺése és a
Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság állásfoglalásanak kézhezvéte|ę kĺizötti
időtanammalmegnő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatĺĺľidő : zll4.június 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: lĺ határozatľól szólĺí értesítést kiküldték 2014.
június 26. napján. Az ügy további ĺntézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. kerÍłlet, Baross u 1l2. szám alatti, önkoľmdnyzati
tulajdonił nem lakds célú helyiség bérbeaddsúra kiírt nyilvdnos plÍlyózat lezdľltsdra

és az eredmény megdllapítltsúra

69 t l 20 1 4. (vI.2 3.) sz. Vá ľo s g azdá.J.ko dátsi és P énzii ryÍ B izotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

megállapítja, hogy a Budapest VIII. 3549Il0lN38 he|ytajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Baross u. |t2. szźtm a|atĺi, |93 m, alapterĹiletiĺ
önkoľmanyzati iilajdonú helyiség bérbeadásara kiírt nyilviínos egyfordulós páIyźzat
érvényes és eredményes volt.

megállapítja, hogy a pá|yázat nyeľtese a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Kiemelten KcizhasznűNonpľofit Kft .

hozzájźtul a Budapest VIII. 3549ll0lV38helytajzí számon nyilvlĺntartott, a Budapest
VIII., Baĺoss u. II2. szźlm a|atti, utcai bejrĺrafu, ftildszinti, |93 m" alapteľületű
helyiség bérbeadásaľa kiírt nyilvános egyfordulós pá|yazat nyeľtesével, a Szigony-
utitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kiemelten KĺizhaszntNonprofit
Kft-vel a bérleti szeruoďés megkĺitéséhez,határozat|an időre, 30 napos felmondással,
pszichiátiai betegek nappali e||átása, szociális és rehabilitációs foglalkoztatás cé|jáĺa,
kedvezményes 121.600,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi- és kiilönszolgźitatźlsi díjak
összegen. Ameĺľryiben a Nonprofit Kft. apá|yźnat nyeľteseként béľleti szerződést köt,
és a 248l2013.(VI.l9.) számú Képviselő-testtileti hatźrozat f7. pontja szeľinti első
éves beszámolóját aszakmai bizottság részéte benyújtotta, és azt abizottsáą elfogadta,
az onkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemľe a
bérleti đíjat a helyiség Józsefuaros, valamint a jőzsefvźrosi lakosok éľdekében
folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a26. pont a)' b) vagy c)
pontja szerinti méľtékre módosíthatja, a bérleti szeruodés egyéb feltételeinek
változatlanul hagyása mellett.

a Kt. hatźlrozat 29. pont éľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló
értékeléséľe és elfogađásaľa az onkoľmrĺnyzat hatásköľľel rendelkező szakmai
bizottságajogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót
elfogadta, :úgy u onkoľmanyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźęa
az ĺinkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó
béľleti dijat az adott évľe is engedélyezi. Amennyiben a szervezet akote|ezettségeinek
nem tesz eleget, tgy abéľleti díj az érintett év januar |. napjátő| visszamenőlegesen az

1.)

2.)

3.)

4.)
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aktuális forgalmi éľtéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított, a nem civil
szervezetekĺe meghatátozott bérleti díjnak megfelelő cisszegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét
csak részben végezte Józsefuaľos érdekében, űgy a bérleti díj a 26. pontban
szabá|y ozoÍt magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik.

5.) a bérlőjelöltnek tudomásul kell vennie, hogy bérleti jogviszony időtartama a|att és azt
kĺivetően sem élhet béľbeszámítással, és a felújítĺĺs kĺĺltségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm ány zattőI.

6.) a 3.) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy az önkormányzati fe|adatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szewezetnek a következo feltételeket a
béľleti szerzódésben vállalnia kell :

a) honlapjĺán, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkoľmányzatot,
b) a legalább havi rendszerességti helyiséghaszná|atot igénylő eseményekľől

(fogadóóra, gyiĺlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) kĹildjĺin értesítést, meghivőt az
onkoľmanyzatnak. Az események népszenĺsítésére az onkoľmźnyzat a honlapján,
kĺiz<isségi poľtál profilján ,,civil eseménynaptánť, hoz létre és műkĺidtet.

c) minden év maľcius 15. napjáig nyújtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megáLlapíthatő, hogy milyen eseményeket tewęz az év soľán
megľendezni, illetve a bérleményben milyen á|Iandő tevékenységet végez, az
mennyiben szo|gźt|jaJózsefuaros és a józsefuĺíľosi lakosok éľdekeit.

đ) az előző évi tevékenységéľől nyújtson be beszámo|őttáĺgyév május 3I. ĺapjáig.
e) a helyiségben az a\apszabźlyában megielĺilt céloknak megfelelően a béľbeadáskoľ

engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

7.) a béľleti szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3. (w.
2O.) szźmíBudapest Jőzsefvárosi onkoľmźnyzatirendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apjankozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat a|áírźsát vá|Ia|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: zll4.junius 30.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. jrĺlĺus 25.én a szerződés megkiitésľe keľĺilt.
További ĺntézkedést nem igényel.

Sz. Gy. magdnszemély béľbevételí kérelme a Budapest WII. keriilet, Llísy rmľe u.

(Molndr Ferenc tér) 3. szdm alatti ĺires, önkormúnyzati tulajdondł nem lakds céltű
helyisěgľe

69212014. (vI.23.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bĺzottsághatározata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) hozztźitźľul a Budapest vI[.' 36|2l2lNs helyrajzi számon nyilvĺíntaľtoÍt, Budapest
vln' I,ĺ'y Imľe u. (Molnáľ Feľenc téľ) 3. szźlm alatt elhelyezked ő, 15 m2 alapterületű,
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tires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai ftilszinti helyiség bérbeadásához határozott
időtaĺtamľa, 2019. december 3|. napjźig Sz. Gy. mangánszeméIy részére, raktźĺrozás
céIjźra,10.000.- Ft/hó + Áfa bérleti łkőztizemĹ és ktilönszo|gáItatźtsi díjak összegen.

2) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, az onkormányzattulajdonában álló nem lakás
cé|jara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3.(vI.20.) számtl
Budapest Józsefuarosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megťlzetése. A Bizottság a Rendelet 17. $ (5) bekezdés c) pontja
alapjan eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségváIla|ő nyilatkozatmegtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźniďő :20 l 4. j únius 3 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. július 4.én a szerződés megktitésre került.
További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIil. kerÍłlet, Jóaef krt. szúm alatti lakús
béľbeaddsdra

693 l 201 4. (vI.23.) sz. V áľo s g azdá.Jko dálsi és Pónziiryi B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájaruI J' Á. A., jogcím nélkiili lakáshasznźl|ő részére az áIta|a lakott, Budapest VIII.'
József kľt. ..
komfotfokozatú önkormźnyzati tulajdonú bérlakás bérbeadásahoz egy év hatźttozott
időre szólóan. A bérleti szerződés u egy év lejźńát követően kérelemľe, a mindenkoľ
hatályosrendeletfeltételeia|apjénmeghosszabbítható.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatériďő: 20 1 4. j unius 23.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat 1.) pontjában foglaltak a|apjźn a bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hataĺiđő: f}|4.július 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A tulajdonosĺ nyilatkozat és a béľletĺ szeľződés
a|áírńsa megtiĺľtént.

Iavaslat a Budapest WII., Tömő utca 56. fi)ldszint 20. szdm alatti lakós
húzf,eliigyelői szolgdlati lakúsként történő kijelölésěre' és afentí lakds

h dafel iigy elő/b éľI ő kij e lij Iés éľe

69 4 l 201 4. (vI.23.) sz. Vá ro s g azdálko dáls i és P énzü ryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)
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A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy :

1. kijelĺili a Budapest VIII., Tömő utca 56. ftjldszint 20. szźtm a|atti2I,9O m2 alapteľiiletű, 1

szobás, komfort nélkiili komfortfokozatű önkormanyzatí tulajdonú lakást hazfeltigyelői
szo|gáIatí lakásnak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető tgazgatója
Határidő: zll4.jrinius 23.

2. a Budapest VIII., Tömő utca 56' szám alatti épĺiletbe hĺázfelügyelőnek kijelöli Lakatos
Andrást.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő : 20|4.június 23.

3. a Budapest VIII. Tömő utca 56. ťoldszint 4. szźmű 2I,9O m2 alapterĹiletíĺ, 1 szobás,
komfot nélkĹili komfotfokozatű önkoľmányzati tulajdonú,hźzfe|igyelői szolgálati lakás
bérlőjének _ munkaviszonya fennállásának időtartąmára _ Lakatos Andrást jeltili ki'
azza| a feltétellel, hogy a lakás lalĺfiatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás a

kij elölt béľlő felad ata, ame|y et me gállapo dásban ktitele s váll alni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014.junius 23.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 3.) pontjában meghatźlrozot1megállapodás és béľleti
szeruódés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatźndo:20 1 4. július 3 1 .

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása atapján: A bérleti és a munkaszerződés aláírása megttiľtént.

Javaslat a,,DII/2074.', típusú bérlakús pdlydzat eredményének mególlapíttÍsúra

69 5 12014. (vI.23.) sz. Város gazd álkodási és Pénzůiryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a ,,DW20|4.'' típusú páLytzaton meghirdetett, Budapest VIII.' Szigetváľi utca
számalattílakásrabenyújtottpźiyazatnyeľtesesoľsolástÍjan.

Cs. E. (10 pont)

Nincs sorrendben kĺivetkező páIy aző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatĺáĺidő: 201' 4.június 23.
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2.) a,,DHJ20I4.'' típusú pźiyźzatonmeghirdetett, Budapest vI[.' Dankĺó utca
szám alatti lakásra benyújtott pá|yźnat nyeľtese:

B. J.

Soľrendben ktivetkező páIy źző:

(10 pont)

S. K. M. (9 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő : 20|4.júníus 23.

3) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az l.), és 2.) pontban meghatźľozott lakásokĺa
vonatkozóan a nyeľtes páIyazőkka|' illetve a nyertes visszalépése vagy kiesése esetén a
soľľendben következő pá|yaző|&aL a bérleti szerzőđést kĺisse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 20|4.július 3 1.

4) apźiyézatrak,lírt lakásokra kötött béľleti szerzođésbe bele kell foglalni, hogy abérlo a
lakást a bérleti szerzőďés megkötésétő| szźmitott 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014.július 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A nyeľtes pá.Jyánő'.łr kiértesítése és a bérleti
szeľződések aláírása megtłiľtént.

Javaslat a,, MCs/2 0 1 4., ttp us li b ér lakds p lÍIy úzat kiír ds dr a

69 6 ĺ2014. (W.23.) sz. Váľos gazd álkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzotts ág hatá'ľ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartónkodás szavazattal)

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

|.) 20l4.jú1ius 7. - 2014. augusztus 6. kozött kétfordulós, minőségi lakáscsere páIyźzatot ír
ki' az előterjesztés mellékletét képező Pá|yazati Felhívásban és aPźiyźzati Jelentkezési
lapban meghatározoÍt tarta\oľnmal az ĺjnkoľmźnyzati lakásuk visszaadását vállalók
részére, l év hatáĺozot1 iđőre szóló béľleti szeľződéssel' felújítási kötelezettséggel,
előbéľleti jog biztosításával, aza|ábbiakban felsoľolt és megnevezett|2 daľab béľlakásľa.

1.) Budapest VIII., Bauer S. u. 4. III. em. 15. 1 szoba 46,90 l|ŕ összkomfortos
2.) Budapest VIII., Bauer S. u. 9-11-fszt.6. 2 szoba 50,55 m' komfortos
3.) Budapest VIII., Dankő u.7.I. em. 4. l szoba 3I,84 m2- félkomfoľtos
4.) Budapest vm., Dankó u. 34.II. em. 3. 1,5 szoba 46,II mf összkomfoľtos
5.) Budapest vm., Dankó u. 40. II. em. 1. f szoba 58,45 mf összkomfortos
6.) Budapest VI[., Karácsony S. u.2f . félem. 4.I szoba 31,50 m2 komfoľtos
7.) Budapest Vm., Kisfaludy u. 5. ilI. em.7. 2 szoba 55,60 m" komfortos
8.) Budapest vlu., Kisfaludy u. 7' fsz. 1l. 1 szoba 33,27 m2- félkomfortos
9.) Budapest VIII., Lovassy L. u. 6.I. em.20. 2 szoba 5|,99 mf komfoľtos

111



10.) Budapest VIII., Práter utca 55. félem. 7. 1,5 szoba 38,90 m2 komfortos
11.) Budapest VIII., Szigefuári u. 4. I. em. 14. l szoba 25,54 m2 komfoľtos
12.)BudapestVIII.,Tömő u.23la.Il.em.35. 2szoba 64,00mf komfoľtos

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: zl|4.július 7.

2.) hozzźĄáru|, hogy a Kisfalu Kft. a bíráIati hataĺdőt indokolt esetben egy alkalommal
meghosszabbítsa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatď1a
Hatĺíľidő: 2014.junius 23.

3.) hozzźljáĺu|, hogy a pźiyá.zatra kiíľt lakásokľa kötött bérleti szerzódésekben bérbeadó, 10

éves elidegenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataĺidő: zDI4.június 23.

4.) hozzź$źĺruI'hogy a pźĺyazatiJelentkezési Lap ellenéľtékeként beťlzetett 1.000,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevéte|ét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014.június 23.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' páiyázat benyújtási határideje 20|4. augusztus
6. volt. ApáIyázat bontása 2014. augusztus 7. napján megttiľtént. Azl275l2014.(x[.01.)
sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottsáłghatározat alapján a pá|yázat nyerteseinek
kĺéľtesítése megtiiľtént.

A Para-fttt Sportegyesiilet egłoldalíł kötelezettségvlźllaldsi nyilatkozattól tiiľténő
eltekiníési kérelme a Budapest VIru., Karúcsony Sóndor u 22. szdm alatti iires

ön kor múny zati tulaj do n ĺł helyis ég von at kozlÍs úb an

697 12014. (vI.23.) sz. Váro s gazdálkodási és Pénziiryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem tekínt el aBudapest VIII., 35450 helyrajzi szĺímon nyilvantaľtott, Budapest VIII.,
Kaľácsony S. u. 22. szźtm a|atti,106 ftŕ alapteľületiĺ, utcai bejźratÚ, pinceszinti nem lakás
célú helyiségre vonatkozóan aPara-fitt Spoľtegyesület esetében a közjegyző e|ott töľténő
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírásátől, és nem jáĺul' hozzá az okírat
elké szíté sének kĺiltség ei átv źůIa|ásźlhoz.

2.) eglebekben fenntartja az 5|7120|4. (V.12.) szźtmú, és 57912014. CV. 28.) számtl
hatźrozatźhan foglaltakat azza|, hogy az onkoľmanyzat tl,iajdonában álló nem lakás
cé|jźlra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számil
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önkoľmĺányzati rendelet 18. $ (l) bekezdésében foglalt, béľleti szerződés megkötésére
vonatkozó hatĺĺľidőket jelen hataľozattő| szóló értesítéskézhezvételétől kell számítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014.junius 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt 2014. jrĺnius 27-én íľásban éľtesítették.
Továb|ri iľĺézkedésí rrenr igényel.

Molndr Lúszllí rđnosné egyéni vúllalkozli bérbevételi kérelme a Budapest WII.
kerĺilet, Baľoss u. 21. szúm alatti ĺires, önkormúnyzati tulajdoníl nem lakds célli

helyíségre

698 l 201 4. (vI.23.) sz. Váľos gazdálkod ásĺ és Pénzĺigyi Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzlÍjúrul a Budapest vlil.' 36758l0lil1 helyrajzi szĺĺmon nyilvántaľtott, Budapest
vI[., Baľoss. u. 21. szám alat|elhelyezkedő, 56 m, alapteľĹilehĺ, üres, cinkormĺányzati
fulajdonú, utcai ľoldszinti helyiség bérbeadásźů:roz határozat|aĺ időtanamra, 30 napos
felmondási idővel Molnár Lászl.ő Jánosné eryéni vái|a|koző részére, viľág rĺľusítas,
ajrĺndék iĺľusítás, édesség aľusítas, i||atszer łírusítás (szeszĺĺrusítás nélkül) cé|jfua,74.667,-
Ft/hó + Afa bérletĺ łköziizemi- és különszolgá|tatási díjak ĺisszegen.

2.) a bérleti szerzódés megkĺĺtésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szám,Ú Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzatírendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat a|áírźtsźtt vá||alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatźlridó :20 1 4. j únius 3 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a rendeletben foglalt hatáľĺdőn belül nem
ki'tött szerződést. További intézkedést nem ĺgényel.

J&Antónia Csemege Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keríilet, Baross u 80.
szdm alatti íires, önkoľmónyzati tulajdonú nem lakds célú helyÍségre

699 l 20 l 4. (vI. 23.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dálsi és P énzüryi B ĺzotts ág határ ozata
(0 ĺgen' 1l. nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy az alábbi hatźrozatijavaslatot
nem fogadja el:
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I.) hozzdjúrul a Budapest WII., 35252/0/A/7 helyrajz^i számon nyilvántartott, Budapest
Wil., Baľoss u 80. szám ąlatt elhelyezkedő, 47 m" alapterületű, ĺjres, tjnlrnrmónyzati
tulajdorui, utcai fÓldszinti helyiség bérbeadósához határozatlan időtartamra, 30 napos

felmondási idővel a J&Anfuínía Csemege Kft. részére, zÔldség-głĹimÖIcs, élelmiszer

ięueg,ű veg/es kereslredelmi bolt palackozott szeszárusítóssal céljára, 58.333,- Ft/hó +

Afa bérleti ł lrĺizüzemi- és kiilönszolgáltatósi díjak Ósszegen,

2.) a bérlett szerződés meglötésének feltétele, hog az onlrormónyzat tulajdonában álló
nem lalras céljára szolgáló helyiségek bérbeadásónakfeltételeiről szóló 35/2013. (W.

20.) számli Budapest Józsefvórosi onkormónyzati rendelet I4. s O bekezdése alapján 3
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megftzetését, valamint a. ]7. f (4) bekezdése
alapjón k)zjegłző előtt egłoldalú la;telezettségvállalási nyilatkozat alóírását vállalja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: zIl4.június 30.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A béľlőt 2014. június 27.én írásban óľtesítették.
További intézkedést nem igényel.

Dvorszki Gyula egyéni vúIlalkozlí béľbevételi kéľelme a Budapest WII. keľiłlet,
Baľoss u. 98. szú,m alatti Íłres, iinkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

7 00 l 20t4. (vI.23.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzĺi gyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nemn 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoaújdrul a Budapest YIII.' 355|6l0lN72 he|ytajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
vilI., Baľoss u. 98. szźtm a|att elhelyezkedő, 50 m, alapterületti, iiľes, önkormanyzati
tulajdonú, utcai bejĺáľatú ftildszinti helyiség bérbeadásahoz határozatlan időtartamra, 30
napos felmondási idővel Dvoľszki Gyula eryéni vá,Jla|koző részére, raktározás céI1ára,

42,666,-Ftĺnő + Afa béľleti ł köziizemĹ és különszo|gáItatási díjak ö,sszegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szolgźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szźrrľűBudapest Józsefuárosi onkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzí3 előtt egyoldalú kĺitelezettségvźi|alási nyilatkozat a|áirátsát váIlalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014.június 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatźsa alapján: 2014.jrĺnius 26-án a szerződés megktitésľe kerüIt.
További intézkedést nem igényel.
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Deúk Csalód Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest WII. keriilet, Ktźlvdria tér 19. szdm
alatti ĺiľes, önkormdnyzati tulajdonú nem lakús célíl helyiségre

70tl2014. (vI.23.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(2 igen,ll nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot
nem fogadja el:

|.) hozzĺźjárut a Budapest VIII., 35456/A/4 és 35456/A/35 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest WII., Kúlvdria tér 19. szdm alatt található, 42 + 24 m,,

tjsszesen 66 m2 alaptertiletű, üres, Ónkormányzati tulajdorui, utcai bejdratú, földszinti
nem lakás célú uzlethelyiség bérbeadásához határozatlan időre, a Dedk Csalúď Kft
részére, iroda, raktározás tevékenység céljára. A bérleti díj Ósszege a mindenknri lózÔs
löltséggel megegłező ôsszegű (az előterjesztés tárgłalásának időpontjában 7.9I0,- Ft/hó
+ ]3.930,- Ft/hó, osszesen 2I.840,- Ft/hó) Afa-val növelt bérleti + lilzüzemi- és
Iĺülönszolgáltatási díjak ĺsszeg a kérelmező vállalására tekintettel a bérleti jogviszony
első 22 hónapjában. A béľleti díj a 2j. hónaptól72.667,- Ft/hó + Á7a + infláció bérleti +
kö züz e mi - é s kiil Óns z o l gál t at á s i díj ak Ó s s z e gr e em e l ke dik.

2.) A bérlőnek vállalnia kell a helyiség sajót lgöltségen történő teljes felújítását ktłlžn
megállapodás alapján. A bérlőnek tudomósul kell vennie, hogł a helyiség felújításának
kökségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem kôvetelheti.

3.) Amennyiben a bérlő a 2') pont szerinti helyiségfelújítósát nem,végzi el, úgł a bérleti díj,
a bérleti szerződés megkaűsének napjától 72.667,- Ft/łtó + Afa bérleti + Irôziizemi- és
kĺłl ĺ;n s z o l gál t at ós i díj ak Ó s s z e gr e mó do s ul.

4.) a bérleti szerződés megkatésénekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakas céljĺźra szolgóló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormónyzati rendelet ]4. s O bekBzdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjón
kozjegłző előtt egłoldalú kotelezettségvállalási nyilatkoząt aláírását váIlalja a leendő
bérlő'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridó : 20 | 4. j únius 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt a határozatban foglaltakľól 2014. június
27.én íľásban éľtesítették További intézkedést nem igényel.

Raulino Bt. běrleti díj felíilviuglÍlati és szeľződés módosítlÍsi kéľelme a Budapest
WII. Kiss J. u. 11. szdm alatt béľelt, nem lakús céljdra szolglÍIlÍ pincehelyiség

vonatkozltsđban

7 02 1201 4. (W.23.) sz. Város g azdáůko dálsĺ és Pénzüryĺ B izotts ág határ ozata
(13 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy

115



l.) houáidrul Raulino Bt. részére az áItala bérelt, Budapest VIII.' Kĺss J. u. 11. szám alatti
34650ĺN41hĺsz-ú, 125 m2 alapteľületti utcai, pinceszinti' nem lakás célú üzlethelyiség
vonatkozásában a bérleti szerződés módosításához, és a béľleti díj 2014. június 01.

napjától 34.353,- Ft/hó + ĺfa + kłjzilzemi- és kiilönszolgźtltatétsi díjak ĺisszegen tĺjľténő
megá||apítástůloz a helyiség ézását okozó gépészeti vezetékek meghibásodásĺĺnak
e|hátitásáig. A hiba e|hántasát kĺivető hónap első napjától a bérleti ďíja visszaemelésre
kerül 68.705,- Ft + łfa + infláció + köziizemi- és kiilĺinszo|gá|tatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkorményzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmt Budapest Józsefulírosi onkoľmźnyzati rendelet 19. $ (3) d) pontja a|apjźnamát
beťtzetett óvadék a jelen hatfuozat szerinti 3 havi bérleti díjnak megfelelő ĺisszegre
feltöltésre keľülj tin a bérlő á|tal.

3.) az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljara szo|gélő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35l2O13. (VI. 20.) szárĺÍĺ Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzati
rendelet 19. $ (3) c) pontja alapján a bérlő köteles a béľleti szerződéstközjegyző előtt tett
egyoldalú ktitelezettségvállaló nyilatkozattal kiegészíteni.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a tźrsashźz közös vęzetékének meghibásodása miatt a bérlő
részére elengedett, kiesett bérleti díj ĺlsszegét (34.353,- Ft/hó + Afa) a Tiĺľsashazon
kísérelje meg behajtani.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatźtriďő : 201. 4. j unius 3 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. június 27.én írásban éľtesítették
További ĺntézkedést nem igényel.

D. Zs. és S. Zs. lłj bérleti jogviszony létesítésére, bérlőtdrsi jogvíszony létesí.tésére
vonatkozlÍ kérelme a Budapest WII. keriilet, oľczy út 45. szóm alatti önkoľmónyzati

t ulaj do n ú h elyis ég vonatko zlźs db an

7 03 1201'4. (vI.23.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(2 ĺgen' 11 nem, 0 Í'artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozatijavaslatot
nem fogadja el:

hozzájárul a Budapest VIII., orczy lűt 45' szám alatti, 35944/0/A/10 hrsz-ti, 3] m2

alapterületű nem lakas célú helyiség bérbeadásához D. Zs. és S. Zs. részére ] év
időtartamra bérlőtársi jogviszony létesítéséhez bérleti szerződés keretében 34'585,- Ft/hó
+ Áía bérleti + kÔzüzemi + kültjnszolgdltatási díjak asszegű bérleti díjon a lakássá
torténő átminősítés miatt, amennyiben D. Zs. a határozatról szóló értesítés kézhemételét
kavető 5 napon belul afennálló hasznólati- és lôziizemi díj tartozását kiegłenlíti.

a bérleti szerződés megkatésénekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában álló nem

lalws céljóra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35/2013. (VI. 20.)

számú Budapest Józsefvórosi onkormónyzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a ]7. $ (4) bekezdése alapján

t.)

2.)
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kĺ;zjeg,,ző előtt eg,,oldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalják a
bérlőtársak.

3.) a Budapest VIII., orczy út 45. szám alatti, 35944/0/A/10 hrsz-ú nem lalrás céljára szolgáló
helyiségfunlrrióvdltása miatt szülaéges alapító okirat módosítás ingatlan-nyilvántartásba
torténő bejeg,lzésének határideje a bérleti jogviszony vége. Amennyiben ezen határidőig
D. Zs, és S. Zs. elvégzik az alapító okirat módosítást (csatolás, funlrcióvĺiltĺis), amely az
ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre lrerül, akkor a Bizottság a helyiség lakńssá
minősítéséről, valamint afeltételekfennállása esetén annak bérbeadásáról kultjn dönt.

4.) amennyiben a bérlőtársak a határozat 3.) pontjóban foglalt módosítóst és ingatlan-
nyilvántartáson ttjrténő átvezetést nem végzik el, úgł a lakásbérleti szerződés megkt;tésére
nem kerülhet sor, a helyiséget a használótcľlak kit;ríne, haladéhalanul az onkormányzat
birtokába vis s za kell adniuk.

5') az I.) pont szerinti bérleti szerződés megkaftsének elmaradása vagy a 4.) pont
megvalósulása esetén, a helyiség helyiségkent vagł lakásként történő hasznosításáról,
ehhez kapcsolódóan az eredeti óllapot helyreállításáról vag az alapító okirat
módosításáról a Bizottság a költségek ismeretében dönt. Felkéri a Kisfalu Ęft-t, hogl a
datés előkeszítése érdekében mérje fel a szĺiluéges lĺoltségeket, ląźszítsen előterjesztést és

teglen javaslatot a hasznosításra vonatlrozóan a Bizottság részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 20|4.június 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt 2014. jr'ĺnius 25.én írásban éľtesítették.
Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Haci-Peyker Kft. bérbevételi kěrelme a Budapest WII keriilet, RlÍkóczi ,it 63. szÍźm

alatti íiľes, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

7 0 4 12014. (vI.23.) sz. Váľos gazdálkodási és PénzÍi gyĺ Bizotts ág hatńr ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájárul a Budapest VIII., 34626l0lV2helyrajzi számon pľilvĺĺntaľtott, természętben
a Buáapest VIII.' Ŕĺľĺczĺ út 63. szźtm alatt ta|á|iatő, I4g fił alapteriiletiĺ (7 5 mf fsz, 7 4
m, ga|éna), tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejaratű ftildszinti helyiség
bérbeadásahozhatározat|an időtaľtamľa, 30 napos felmondási idővel a Haci.Peykeľ Kft.
tészére, szeszmentes vendéglátás cé|jfua,94.700.- Ft/hó + Áfa bérletĺ + köziizemi- és

kĺil önszo l g á|tatási díj ak ö ssze gen.

a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmrĺnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljĺĺra szolgáló helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
szźlmű Budapest Józsefuĺáĺosi onkoľmrányzati ľendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezetĺségvá|Ialási nyilatkozat a|áirźtsát vállalja a leendő
bérlő.

1.)

2.)
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
}Jatáľĺďő :201 4. június 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|4. október 10-én a béľletĺ szeľződés megktitésre
keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

A DIĺľA-PIusz I{Ít. bérleti úíj csÜIúentési kéľelłue a Budapest ý:III. keľíilet,
Népszínhúz u. 2I. szúm alatti helyiség vonatkozlÍsdban

7 05 ĺ 20t 4. (vI.23.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺi gyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 1 nem, 2 Íartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási ésPéĺmigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l) nem jaľul hozzá a Budapest VIII. kerület, Népszínhíz u. 21. szám a|atti 208m2
alapteľĹileťn 34799lOlN2 hĺsz-ú pinceszinti és a 258 m2 alapteľü|etí: 34799l0lV6
he|yrajzi számon nyilvántartott utcai bejáľafu ftildszinti nem lakás célú helyiségeket bérlő
DIWA-Plusz Kft. bérleti szerződésének módosításához a bérleti díj haľom éven át töľténő
szakaszos, az e|só évben zÜI4.július |. napjátő| a bérleti díjának 50oń-os, a második
évben 40 %io-os, a harmadik évben pedig 25 %o-os cs<ikkentésével, valamint további haľom
éven keresztüI az iĺlÍ|áciős emelés elengedésével.

2) hozzóiúrul a Budapest VIII. kerĹilet, Népszĺnház u. 2I. szám a|atti fOľ |ł alapteľülehĺ
34799l0lNf |.rsz-tl pinceszinti és a 258 rŕ alapterü|eťu 34799l0lV6 he|yrajzi számon
nyilvantartott utcai bejáratű ftildszinti nem lakás célú helyiségeket bérlő DIWA-Plusz
Kft. részéľe a béľleti szeruődés módosításához, és a havi bérleti.đíj 20|4. július 1.

napjátő|20|7.június 30. napjáig 423.834,- Ft/hó + |5.994,- Ft/hó + Afa ĺisszegen töľténő
megá||apitźtsźúloz. A béľleti díj ĺlsszege 2017 .jlilius 1-től 556.3 69'- Ft|hő + Afa + infláció
ĺisszegre emelkedik.

3) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmźnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
számi Budapest Józsefuarosi onkoľmtnyzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja
a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését, tovźtbbá a 19. $ (3) bekezdése
c) pontja a|apjtn kozjegyzo előtt egyoldalú k<jtelezettségvźi|alási nyilatkozat a|źitását
vźů|alja a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatlíľidő: 20|4.június 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. június 30-án a szerződés megkiitésľe keľült.
Továbbĺ intézkedést nem igényel.
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Kö zter ĺilet-h aszn dlati kěr elme k e lb ír dlds a

7 12 t2014. (vI.25.) sz. Város gazdálkod ásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A VáľosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság a beadott kérelmek alapján méltányossági
jogkörében e|jarva úgy dĺint, hogy közteľület-haszná|atihozzźtjarulást ad _ díjmentességgel -
aza|źlbbi ügyben:

KözteľĹi1et-haszná|ő,kérelmező: Táľsasház Népszínház u.22.
(1081 Budapest, Népszínhaz u.22.)

KözteľĹilet-hasznéiatideje: zll4.július I. -zll4.július31.
KözteľĹilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľület (homlokzatifnzrestaurálás I. ütem)
KözterĹilet.hasznźiathelye: Nép.színház u.22.
Kdzteľület-hasznőiatnagysága: 5m.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztáiy táfiékoztatása alapján: A'határozat az
üryfél ľészére z0t4.június 26-án kiadásľa keľĺilt.

713ĺ2014. (vI.25.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(9 ĺgen' 0 nem, 1Íartőzkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kéľelmek a|apján méltanyossági
jogk<irében eljárva rigy dönt' hogy kĺiaeľĺilet-haszná|atíhozzájLíľulást ad _ díjmentességgel _
aza|ábbi ügyben:

Kĺjzterü1et-hasznźiő.kérelmező: K. M.
(1 I l8 Budapest, ............)

KözteľĹilet-haszná|atideje: zlt4.július |. -2014.jú1ius 14.

KozteľĹi1et-hasznáIatcé|ja: építési munkaterĹilet (állvĺíny)
KözteľĹilet-hasznźiathelye: Apáqy Istvlĺn u, |2.
Kĺĺztertilet-hasznéiatnagysága: 20m.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatfuidő 201 4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztáiy táĄékoztatása alapján: Ahatározat az
ii gyfél r észére 2014. j únius 27 -én kĺadásľa került.

7 1 4 l 2014. (vI.2 5.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1ŕartőzkodás szavazatta|)

I. A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsźry a beadott kérelmek a|apján méltanyossági
jogkörében eljarva úgy dönt, hogy közterü|et-hasznźůatihozzźtjźlrulást ad _ díjmentességgel
_ az a|ábbi ügyben:
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KöaerĹilet-hasznáIő,kérelmező: Táľsasház Hoľánszlĺy u. 25.
(1081 Budapest, Horánszky ll.25.)

Közteľiilęt-hasznáLatideje: 20|4.június 25. -z}|4.július 18.

KöZterĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felujíás)
KözteľĹilet-használat helye: Horánsz-ky u.25.
Köaeľü1et-haszná|atnagysága: T fił

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zDt4.junius 25.

II. A Vaľosgazďá|kodási és Pénzügyi Bizottságiĺgy dĺint, hogy tudomásul veszi aTźrsashźz
Hoľánszky u.25. közteľtilet hasznźiatźúépítési munkaterület céljábólz}I4.június 24-én.

Felelős : polgríľmester
Hatĺáĺidő: 2014.június 25.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
üryfél részér e 2014. j únius 26 -án kiadás ľa keriilt.

7 15 ĺ 2014. (vI.25.) sz. Város gazdálko dásĺ és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

I. A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a beadott kérelmek a|apjźn méltrĺnyossági
jogkörében e|jarvaúgy dönt' hogy közteľĹilet-haszná|atihozzájarulást ad _ díjmentességgel
_ azalábbi ügyben:

Kĺizterület-hasznźiő, kéreLmező: JóHíľ Józsefvárosi NonproÍit Kft.
(1085 Budapest, József krt. 59-61.)

Kĺizterület-hasznáIat ideje: 20|4.június 25. -20|4. szeptember 15.

KözterĹilet-haszná|atcé|ja: PalotanegyedFesztiválkĺizpontiinfoľmációspultja
Kĺizteľület-haszná|athelye: Szabó Ervin tér
Közteľĺilet-haszná|atĺagysága: 10m2

Felelős : polgiírmester
Hatĺĺľidő: 20| 4.június 25.

II. A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy tudomásul veszi a JóHír
Józsefuaľosi Nonpľofit Kft. közteľĹilet haszná|atźlt a Palotanegyed Fesztivál iďormációs
pultj anak elhelyezése célj ából 20 | 4. j únius 20{ól j uniu s 24 -ig.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Haténdíĺ: 201 4. j unius 25.

A Varyongazdá./lkodálsĺ és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
ügTfél ľészére 20|4.júnĺus 26-án kiadásľa keľůĺlt.
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7161201'4. (vI.25.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bĺzottságbatátozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kérelmek alapjan méltrĺnyossági
jogköľében e|jarva úgy dönt, hogy kĺizteľĹilet-használatihozzźtjárulást ad _ díjmentességgel _

azalźlbbi ügyben:

Ktizteriilct-használó. kérelmező: MAGDOLNANEGYED2013 KoNzoRCIUM
(2051 Biatorbágy,Vendel Paľk, Huber u. 1.)

Kozteľület-haszsláIatideje: 20|4.június 25. - }}|4.augusztus 3l.
KozterĹilet-hasznátat céIja: építési munkaterület
Kdzteriilet-haszná|athelye: Kaľácsony Sandoľ u.22.
KözteľĹilet-hasnÉiatnagysága: 74m2

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zDl4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél ľészéľe 20|4.június 26-án kĺadásľa keľiilt.

7 17 l 201 4. (VI.25.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzüryĺ B izotts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, 1' Íartőzkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a beadott kérelmek a|apjan méltányossági
jogkörében eljźrva úgy dönt, hogy kĺizterĹilet-hasnÉt\atihozzájarulást ad _ díjmentességgel_
azalábbi ügyben:

KdzterĹi1et-|nszná|ő.kérelmező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(2051 Biatorbágy,Vende1Paľk, Huber u. 1.)

KtizterĹi1et-haszná|atideje: zll4.június 25. -f0|4.augusztus 31.
KözterĹilet-használat célja: építési munkaterĹilet
KdzteľĹilet-hasznźiathelye: Lujz1u.34.
KözterĹilet-hasznźiatnagysérya: 98m.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő : 20I 4.június 25.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési ti5,'osztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
üryfél részére 2014. j únĺus 26.án kiadásra kerĺilt.

7 18 l 2014. (vI.25.) sz. Város gazdálkodási és Pénzüryi B izotts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|koďási és Pénzügyi Bizottság a beadott kérelmek alapjan méltányossági
jogk<irében e|járva úgy dönt, hogy köĺeľület-használatihozzájźrulást ad _ díjmentességgel _
aza|źbbí ügyben:
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KdzterĹilet-használó. kéľelmező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(2051 Biatorbágy,Vendel Park, Huber u. 1.)

Közterület-hasznźt\atideje: zD|4.junius 25. -20|4.augusztus 31.

Közteľiilet-haszná|at célja: építési munkateľület
KöZteľiilet-haszná|at helye: Llljzau. 30.
KözterĹilet-haszná|atnagysźrya: 98 fił

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat az
ĺĺgyfél ľészéľe 20|4.június 26.án kĺadásľa keľÍilt.

719ĺ2014. (vI.25.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzůĺgyĺ Bizottsághatározata
(9 ĺgen' 0 nem, I ĺartónkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a beadott kéľelmek alapjan méltányossági
jogkörében e|jarva úgy dönt, hogy közteľület-hasznáIatihozzájaľulást ad _ díjmentességgel _
aza|źhbi iigyben:

Köztertilet-haszná|ő.kére|mező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(2051 Biatorbágy,Vendel Paĺk, Huber u. 1.)

Közterület-haszntiatideje: zD|4.junius 25. - 2014.augusztus 31.

Kĺizterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterĹilet
Közterület-hasznźiat helye: Lujzau.22.
Kozteľtilet-hasznźlatnagysága: 86 m2

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: 20|4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryoszt áiy tájékoztatása alapj án: A határozat az
ügyfél részére 2014. j únĺus 26.án kiadásra került.

7 20 ĺ20 I 4. (vI.2 5.) sz. V á ľo s g azdá.J.ko dálsi és Pénzü ryĺ B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kérelmek a|apjtn méltanyossági
jogkörében e|jáwa úgy dĺ!nt, hogy köĺeľĹi|et-haszná|atihozzájźrulást ad - díjmentességgel _

azalábbi ügyben:

KözteľĹilet-használó. kére|mezo: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(205l Biatorbágy,Vendel Park, Huber u. 1.)

Közteľiilet-hasznźiatideje: 20|4.június 25. - zO|4.augusztus 31.

KözteľĹilet-hasznźiat céIja: építési munkateľĹilet
Kĺizteľiilet-hasznáIathelye: Lujzau. 15.

Közteľület-hasznáiatnagysága: 74m2
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Felelős: polgármester
Határidő: zll4.június 25.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
iigyfél részér e 2014. j rinius 26.án kĺadásľa kerůilt.

7 2I l 2014. (vI.25.) sz. Város gazdálko dási és Pénzĺigyi Bizotts ág batár ozata
(9 ĺgen' 0 nem, l Ártőzkodás szavazatta|)

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kérelmek alapjźn méltanyossági
jogkörében eljrírva úgy dĺint, hogy kĺizterĺilet-használatihozzájźtulást ad - díjmentességgel _
aza|ábbi ügyben:

KözteľĹilet-haszná|ő.kéľelmező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(205| Biatoľbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)

KözteľĹilet-hasznźiat ideje: 20|4.június 25. -20|4. augusztus 31.
Közteľület-haszná|at céIja: építési munkateľĹilet
KöZteľület-haszná|athelye: Lujza u. 8.

KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 74m'

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: zlI4.junius 25.

A VagyongazdáIkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ůigyfél r észér e 201 4. j únius 26 -án kĺadás ľa kerůilt.

7 22 l 20 1 4. (vI. 2 5. ) sz. V á ro s g azdáůko dásĺ és Pénzůi ryi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tzrtőzkodás szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsĘ a beadott kéľelmek a|apjan méltĺĺnyossági
jogkörében e|járva úgy dönt, hogy kĺizterĹilet-haszná|atihozzáĄaľulást ad _ díjmentességgel _
azalábbi ügyben:

Közteľület-hasznáIő. kére|mező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(2051 Biatorbágy,Vendel Paĺk, Hubeľ u. 1.)

KÓzteľü1et-haszntt|atideje: zD|4.junius 25. - zll4.augusztus 31.
Kĺizteriilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľület
Közterület-haszná|athe1ye: Dobozi u. |7-I9.
KözteľĹilet-hasznáIatnagysága: 111m2

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: f}|4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztáIy tájékoztatása alapján: Ahatärozat az
üryfél részér e 20 1 4. j únius 26.án kĺadásra keľült.
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7 23 l 201 4. (vI. 2 5.) sz. vá ro s g azdá|ko dáls i és P é nzü gyi B izo tts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság a beadott kérelmek a|apján méltanyossági
jogkörében eĽ1áwa úgy dönt, hogy kozterület-haszná|atihozzájaľulást ad _ díjmentességgel -
aza|éhbi Ĺigyben:

Közteľület-használó. kéľelmező: MAGDOLNAI\EGYED 2013 KoNzoRCIUM
(205I Biatorbágy, Vendel Paľk, Huber u. 1.)

KöĺeľĹilet-hasznáIat ideje: 2014.június 25. - 2014. augusztus 31.
Kciĺerulet-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület
Közterület-hasznáIathelye: Dankó u. 30.
KöZterület-hasznźiatnagysága: 74m2

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2014.junius 25.

A Vagyongazdá|kodásĺ és Üzemeltetési Üryosztáiy táłjékoztatátsa alapján: Abatározat az
ĺiryfél r észér e 20t 4. j únius 26.án kiadásľa kerü lt.

7241201'4. (vI.25.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nemo 1Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kéľelmek a|apjźn méltanyossági
jogktirében e|járva úgy dönt, hogy k<izteľület-hasznźiatihozzájĺĺľulást ad _ díjmentességgel _
aza|ábbi ügyben:

KözteľĹilet-haszná|ő,kéľelmező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIUM
(f05I Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)

Közteľület-hasznźůat ideje: zlI4.junius 25. - 201-4. augusztus 31.

Közteľiilet-hasznźlat cé|ja: építési munkateľület
Közteľület-haszná|athelye: Dankó u.20.
Közteľület-haszná|atnagysága: 49m2

Felelős: polgáľmester
Hatźriđó : 20 l 4. j únius 25.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztáůy táĘékoztatäsa alapján: Ahatározat az
ĺigrfél r észére 2014. j únius 26.án kĺadásľa került.

7 25 l 20ĺ 4. (vI. 2 5.) sz. Vá ľo s g azdáiko ďźls i és Pénzůiryĺ B izotts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, 1tartőnkodás szavazattal)

I. A Városgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság a beadott kérelmek a|apjźn méltányossági
jogkĺiľében e|jźrvaúgy dönt, hogy közteľü1et-haszná|atihozzźtjźru|ást ad - díjmentességgel
_ az a|ábbi tigyben:
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Köaeľület-használó. kére|mezo: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(205t Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)

KöZteľĹilet-hasznźiatideje: 2U|4.június 25. -20|4.augusztus 31.
KözteľĹilet-haszná|at célja: építési munkateľiilet
KözteľĹilet-hasznźůathelye: Dankó v |7.
Közterĺilet-haszná|atnagysága: 74m2

Felelős : polgiárrrresteľ
Hataľidő: 20|4.június 25.

II. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
MAGDOLNA NEGYED 20113 KONZORCIUM kdzteriilet hasznáIatźú építési
munkateľĹilet céljából 2014.június 16-tól június f4-ig a Dankó u. 17. sz.hźz esetében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíriđő: 20|4.június 25.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ii gyfél részér e 201 4. j únĺus 26 -án kiadásľa keľült.

7 26 l 20 1 4. (vI.25.) sz. Váľo s g azdá.J.ko dáts i és P é nzü gyi B ĺzo tts ág hatńr ozata
(9 igen' 0 nem, |' tartónkodás szavazatta|)

A VaľosgazdáLkodási és Pénziigyi Bizottság a beadott kérelmek a|apjan méltlínyossági
jogkörében e|jarva úgy dönt, hogy kĺizteľület-haszná|atihozzájĺáľulást ad _ díjmentességgel _
aza|ábbi ügyben:

KözterĹi1et-hasznáIő.k&e|mező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIUM
(2051 Biatorbźryy,Vendel Paľk, Huber u. 1.)

Közteriilet-haszná|atideje: 20|4.június 25. -2ll4.augusztus 31.
KözteľĹilet-hasznźiat célja: építési munkateľület
Kĺjzteriilet-hasznźůathelye: Dankó u. 7.

Közterület-haszná|atnagysága: 74m2
K<lzterület -hasznáIat díju 250,- Ft/rlŕlnap

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|4.június 25.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ůiryfél ľészére 2014. j únius 26.án kĺadásľa keľült.

7 27 l 201 4. (vI. 2 5.) sz. Váro s g azdá'Jko dáls i és Pénzĺi ry ĺ B izotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, I ťartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kérelmek a|apjźn méltanyossági
jogkörében eljĺĺrva úgy dĺint, hogy közteľület-hasznáIatihozzź$Líľulást ad _ díjmentességgel _
azalábbi tigyben:
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KözeľĹilet-használó,kérelmező: JóHírJózsefvárosiNonpľofitKft.
(1085 Budapest, József krt. 59-6l.)

Kozterület-használatideje: \Il4.július I|.-zll4.július 13.

2014. augusztus 15. -2014. augusztus 17.

2014. augusztus 22. -2014. augusztus 24.
2014. szeptember Il. -2014. szeptember 14.

Közteľĺilet-haszná|at céIja: Palotanegyed Fesztivál
KöZteľiilet-hasznźt|athelye: SzabóErvintéľ,Múzeumu.
Köaerulet-haszná|atnagysága: 20O fił

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: zD|4.junius 25.

A VaryongazdáIkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél részére 2014. j únĺus 26-źłn kiadásra került.

7 f8 l 201' 4. (W. 2 5. ) sz. Vá ľo s g azdá|ko dásĺ é s P énzü ryi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tttőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság i'gy dĺint, hogy köZteľĹilet-hasznáiati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel _ az a|źbbi ügyben..azza\, hogy a Struktor Kft. a kieső
paľkolási díj ÁFA tarta|mźfi- 50 513,- Ft-ot megfizet az onkoľmrányzat felé.

KĺjzteľĹilet-használó. kérelmező: StruktoľKft.
( II47 Bldapest, Ilosvai Selymes Péter u. 1l-13.)

KözterĹi1et-haszná|atideje: All4.június 30. - 20|4. szeptember 01.
KözteľĹilet-használat céIja.. építési munkaterület (anyagtárolás)
KözteľĹilet-haszĺálathelye: Horánszky u. l0.
Közterület-haszná|atnagysága: 30m"

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: ZDI4.junius 25.

A Varyongazdálkodásĺ és tjzemeltetési Ügyosztáily táfiékoztatása alapján: Ä'hatńrozat az
ĺĺ gyfél ľészér e 20| 4. j únĺus 26.án kĺadás ľa keľůilt.

7 29 l 201 4. (vI. 2 5. ) sz. V áľo s g azdá.J.ko dási és Pénzü ryi B izotts ág hatőł ozata
(9 igen' 0 nem, 1Íartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köĺeľület-haszná|ati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alź"ŕ.bí ügyben:

KĺizteľĹilet-haszná|ő,kéľelmező: MAHIR Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soľoksári t,t |2I.)

KĺizteľĹilet-haszná|at ideje: 20|4,jú1ius 0|. - 2023. decembeľ 31.
KöáeľĹilet-baszná|at cé|ja: hiľdetőoszlop
Kĺizterület-haszná|athelye: Kálváriatér(3586513hĺsz.)
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 2m2
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Díjfizetós ütemezése: negyedéves

Felelős : polgiĺľmester
Hatĺĺľidő: 2014.június 25.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztáiy tájékoztatása alapján: Ahatározat az
iiryfól részére 2014. jrĺnius 27.én kĺadásľa került.

7 30 l20I4. (vI.25.) sz. Vá ľos gazdálkodási és Pénzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, I Íartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pérzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzźljárulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KĺjzteľĹilet-hasznéiő'kére|mező: MÁHIR Cityposter Kft.
(1095 Budapest, Soroksaľi tft|2I.)

KöZteľĹilet-haszná|atideje: zĺI4.július 0|. - 2023. december 31.
KözteľĹilet-hasznźtlat célja: hirdetőoszlop
Közteľület-hasznáIathelye: Telekitét(3512317ltsz.)
Kĺjzteľület-basznáIatnagysága: 2m,
Díjfizetés titemezése: negyedéves

Felelős: polgármesteľ
Határidő: zll4.június 25.

A Varyongazdálkodásĺ és tizemeltetésĺ Ügyosztáiy táĘékoztatása alapján: A^határozat az
üryfél részér e 201' 4. j únius 27 .én kĺadásra keľüIt.

7 3 1 l 20 1 4. (vI.2 5.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzůi gyi B izotts ág határ ozata
(9 ĺgen' 0 nem, l ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznźiati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetésse| - az a|ábbi ügyben:

KözteľĹĺlet-hasz'nźiő,kérelmező: MAHIR Cityposter Kft.
(1095 Budapest, Soroksáľi ,ttt |2l.)

KözterĹilet-haszĺźiat ideje: zĺI4.július 0I. -2023. december 31.
Közteľület-hasznáIat cé|ja: hirdetőoszlop
Közteľület-hasznźiat helye: Szabó Eľvin tér a Reviczky L|tcźľrál (36733 hľsz.)
KĺĺzteľĹilet -haszná|atnagysága: 2 ftł
Díjťrzetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgármesteľ
Határidő: zDl4.junius 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ĺiryfél részére 2014. j únius 27 -én kĺadásra kerĺilt.
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7 32 l 201 4. (vI.2 5.) sz. V á ro s g azdá.J'ko dás ĺ és P énzü gyi B izo tts ág h'atár ozata
(9 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĹilet-hasznáIati
hozzájźtralást ad _ teljes díjfrzetéssel - az a|źlbbi tigyben:

Kĺizterĺilet-használti, kéľelmcző: MAHIR Cĺtyposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soľoksári tft|2|.)

Közteriilet-hasznźúatideje: zÜI4.július 0I. - zlz3.december 31.
Közterĺilet-hasznźt|at cé|ja: hirdetőoszlop
Közteľiilet-haszná|athelye: Haľminckettesektere (35f3|l4hĺsz.)
Közteľület -hasznáIat nagysźrya: 2 fił
Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: zDl4.június 25.

A Varyongazdálkodási és tjzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ü gyfél r észér e 2014. j únius 27 -én kiadásra keľĺĺlt.

7 33 l 201 4. (vI.25.) sz. Váro s gazdálkodási és Pénzĺiryi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 1ártőzkodńs szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájáĺulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

K<jzteľület-haszná|ő,kére|mezó: MAHIR Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soľoksáľi tft|2I.)

KözterĹilet-haszĺá|atideje: 20|4,jú1ius 0|. - 2023.decembeľ 31.

Közteľület-haszĺá|at céIja: hirdetőoszlop
Közterület-haszná|athe1ye: Vajda Péter u. 14. (38591 hĺsz.)
Kĺizteľület-hasznźůatnagysága: 2fił
Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: zDl4.junius 25.

A Varyongazdátkodási és Üzemeltetésĺ Ügrosztáty tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺigyfél r észér e 20|4. j únius 27 -én kĺadásra keľült.

7 3 4 | 20I 4. (vI.2 5.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dás i és P énzůi gyi B izotts ág hatńr ozata
(9 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Péluijgyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľület-haszná|ati
hozzź$árulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:
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KözteľĹilet-hasznźůő,kérelmező: MAIIIR Cityposter Kft.
(1095 Budapest, Soroksáľi íIt 12|.)

KözteľĹilet-hasznźůatideje: zDl4.július 0I. -z0Z3.december 31.
KöZteľĹilet-hasznźůat célja: hiľdetőoszlop
Közterület-használathelye: Pollack Mihály téren a Bródy Sándor utcanál (3657|

hrsz.)
KözeľĹilet-haszná|atnagysźrya: fm"
Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: z}l4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
iiryfél r észér e 2014. j únius 27 - én kiadásra kerĺilt.

7 35 12014. (W.25.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tlgy dĺint, hogy köztertilet-baszná|ati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|álbbí ĺigyben:

KözteľĹilet-hasznőiő,kérelmező: MAHIR Cityposter Kft.
(1095 Budapest, Soroksári ifi|21.)

Közteriilet-hasznźúat ideje: zlI4.július 0I. - 2023. decembeľ 3 1.

Közterület-haszntiat céIja: hirdetőoszlop
Közteľület-hasznźiathelye: Mikszáth Kálmán téren a Krudy Gyula utcźná| (36732

hľsz,)
Közterület-hasznźiatnagysága: 2m.
Díjfizetés titemezése: negyedéves

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: zĺI4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatásaalapján: A'határozat az
íiryfél r észér e 201 4. j únĺus 27. én kĺadásra kerĺĺlt.

7 3 6 l 20 1. 4. (vI.2 5.) sz. V á ľo s g azdá'Jko dás i és P énzü gyĺ B izo tts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság tĘy dönt, hogy közteľiilet-hasznáIati
hozzźljźlra|źlst ad _ teljes díjfizetésse| - az a|źtbbi ügyben:

Közteriilet-haszĺá|ő,kérę|męző: MAHIR Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soroksári tfi 12|.)

Kĺĺzteľület-haszná|atideje: 20|4.július 0I. -}}z3.december 31'
Közteľület-hasznźiat célja: hirdetőoszlop
KözterĹilet-hasznźiathelye: Horváth Mihály téren(35238/5 hľsz.)
Közteľület-hasznéiatnagysága: 2m"
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Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgármester
Határidő: zD|4.junius 25.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása atapján: Ahatározat az
iigyfél r észér e 201 4. j únius 27 -én kiadásľa került.

7 37 l 201 4. (vI.25.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határozata
(9 igen,0 nem, I tartőzkodńs szavzzattal)

A Varosgazdálkodási és Pétlzťlgyi Bizottság rigy dönt, hogy kdzterület-hasznáIati
hozzźljźrulźlst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmező: MAHIR Cĺtyposter Kft.
(1095 Budapest, Soľoksári trt |2I.)

Közterület-hasznźiatideje: f}I4.július 0|. - 2023.decembeľ 3l.
KözterĹilet-hasznáIat céIja: hiľdetőoszlop
Köztertilet-haszná|athelye: Pollack Mihály téren a Múzeum utcźnźů (36571- hĺsz.)
Közteľület-haszĺá|at nagysága: 2 m"
Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20I 4.június 25.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatäsa alapján: A'határozat az
üryfél részére 2014. j únius 27.éĺ kÍadásra került.

73812014. (vI.25.) sz. Városgazdáůkodáłsi és Pénzůiryi Bizottsághatáłrozata
(9 igen, 0 nem, L tartőzkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pétuijgyi Bizottság rigy dĺint, hogy kdzteľiilęt-hasznźůati
hozzźljźlru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közteľü1et-hasznźiő,kére|mező: MAHIR Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soľoksáľi tft12I.)

KĺizteľĹilet-haszná|atideje: z\I4.július 0|. - 2023.december 31.

Közteľület-hasznáIat cé|ja: hirdetőoszlop
KĺĺzteľĹilet-hasznéiathelye: Futó u. a Corvin Sétanynál (36314l|1 hrsz.)
Közterület-használatnagysága: zfił
Díjfizetés iitemezése: negyedéves

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|4.június 25.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfél részér e 20Í4. jlinius 27.én kiadásľa keľĺilt.
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739ĺ20|,4. (vI.25.) sz. váľosgazdá|kodálsĺ és Pénzůiryi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<lnt, hogy kdzterület-haszĺá|ati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetésse| - az a|źlbbi ügyben:

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmező: MAHIR Cityposter Kft.
(1095 Budapest, Soľoksári tÍ|2|.)

KözteľĹilet-hasznáIat ideje: A}I4.július 0|. - 2023. decembeľ 31.
Köĺeriilet-hasznźiat célja: hirdetőoszlop
KözteľĹi1et-haszná|athelye: Corvin kozaKisfaludy utcrĺnál (36314lll hrsz.)
KöZteľĹilet -haszná|atnagysága: 2 m2
Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgármesteľ
Határidő: zll4.június 25.

A Vag5rongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺĺryfél r észér e 20 1' 4. j únius 27.én kĺadás ľa keľült.

7 40 ĺ 20 | 4. (vI. 2 5.) sz. Vá ľo s g azdálko dáls ĺ és P énzüry i B izotts ág b.atár ozata
(9 ĺgen' 0 nem, I Íartőzkodás szavazattz|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dclnt, hogy közteľiilet-hasznáiati
hozzáljaĺu|ást ad _ teljes díjfizetésse| - az a|étbbi ügyben:

Közteľü1et-haszná|ő,kérelmező: Szuper Jelen Kft.
(1085 Budapest, Blaha Lujzat& I-2.)

Kĺjzteľület-hasznttLatideje: zĺl4.július |. -2014.augusztus 31.
Közteľület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: sĺáhlľu.t2-|4.(paľkolóhelyen)
Közteľtilet-hasznźiatnagysźlga: 34 m"
Díjfizetés ütemezése: havi

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014.június 25.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési [Jg5ľosztáiy tájékoztatása alapján: A határozat az
ĺi gyfél r észér e 201 4. j únius 27.én kiadás ra került.

7 41 12014. (vI.25.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1. tartőzkodás szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzáĄaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źlbbi Ĺigyben:
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Közteľület-használó"kére|mezo.. LonelvAľtKft.
(1 088 

"Budapest, 
Szentkirályi u. 22-24.)

KözterĹilet-haszĺźt|atideje: zIl4.július |. -2015.június 30.
KöaerĹilet-haszná|at céLja: árubemutató
Közteľület-haszná|athe1ye: Kľudy Gyula u. 9.
KöZterĹilęt-használat nagysága: 3 fił
Díjťrzetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgáľmester
Határidő: zll4.junius 25.

A Va5rongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfét részér e 201 4. j únius 27 -én kĺadás ra keľĺilt.

ravaslat a ,,Budapest, WII. keriilet Teleki téri piac élőerővel biztosított
vag1lonvédelmí őrzése', túrgyú közbeszerzési eljúrđs eredményének megúIlapítlÍsđra

zÁnr Üĺns

7 43 l 2014. (uI. 1 6.) sz. Váľos gazd álko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 0 Í."artőzkodás szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac
élőerővel biztosított vaglonvédelmi őrzése', tźtrgyűközbeszeruési eljáľásban aBíráIőbizottság
javaslata alapjźnúgy d<int, hogy

1. a kĺizbeszeľzésekľől szóló 20|I. évi CVIII. tcirvény (Kbt.) Haľmadik Része és a 94. $ (2)

bekezdés a) pontja alapjźtn lefolytatott kozbeszerzési eljáľás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: fDI 4.július 1 6.

2. az Ata|ian Global Services & Secuľity Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 16.) és a T.o.M
Controll Vagyonvédelmi és Szolglíltató Zrt. (1106 Buđapest, Maglódi út 25.) ajźn|attevő
által benffitott végleges ajánlat érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4.július 1 6.

3. az e|jarás nyertese az Ata|ian Global Seľvices & Security Kft. (1l58 Budapest, Késmĺíľk u.

|6.) ajan|attevő, mivel a Kbt. 71. $ (2) bekezdés b) pontja szeľint az ĺisszességében
legelőnyösebb aj rĺnlatot tette.
Elfogadott ajźn|ata:
|. ajźtn|ati aľ (nettó Ft/fől&a): 840 nettó Ft
2. ľendkívüli eseményekre töľténő reagá|ás ideje (bejelentéstől szźtmiwa a helyszínľe

érkezés vá||alt ideje percben megadva, maximum |2 perc): 3,5 perc

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 20l4.jú1ius 1 6.

!:'.
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4. a határozatbarl foglaltak a|apjźn felkéri a polgáľmesteľt a vállalkozási szerződés
megkötésére az Ata|ian Global Seľvices & Security Kft. (l158 Budapest, Késmaľk u. 16.)

ajánlattevővel.

Felelős: polgáľmester
Haüáľidő: a vállalkozási szetződés aláírásának hatarideje a Kbt. szerinti hatéridő

szęrzőđéskĺĺtése moľatóriumot követően

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása atapjánz Az Ész.Keľ KÍt. az ajánlattevők felé 2014.
július 16-án továbbította az.ósszegezés az aján|atok elbírálásáról tárgyú dokumentumot.
A Felek 20ĺ4. augusztus L-jén szerződést kiitłittek, ezt kiivetően az Ész.Ker Kft.
ĺntézkedett atájékoztatő aze|járás eredményéről tárgű hĺľdetmény megielentetéséről a
Közb eszerzési Értesítőben, mely 1 85 13 ĺ201 4 iktatószámon megi elent.

Iavaslat Budapest, Jóaefvdros Magdolna negyed progľam III. önkormúnyzati
bérhdzf,elújíttÍs kivitelezése Keretmegúllapodúsos eljdrds mdsodik szakasz

,,VdllalkozlÍsi szeľződés keretében Budapest, Jőaefvóros Magdolna negyed pľogram
III. iin ko rmúnyzati b éľ h tÍ4felúj íílts kivitelezés e 4. r és z,, eľe dmény éne k

megdllapítlÍsúľa ZÁRT aLEs

7 4 4 12014. (\zII. 1 6.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzůiryi Bĺzotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés lrpretében Budapest,
Józsefváros Magdolna negłed program III. Ônkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 4.

r é s z,' tźlr eyű közb eszerzé si elj arásban úgy dönt, ho gy

I. a kivitelezésére a 403.f35.7f6 Ft e|őfuźnyzathoz további 18.278.017 Ft feđezet
biztosításával és a 20|4. július 10-én a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáért Felelős
Helyettes Áilamtitkarsag Kĺizbeszeľzési Felügyeleti F(5osztá|y FPF14|36/|12014
iktatósziĺmon kiállított, a kozbeszerzési e|jźľásľa vonatkozó tĺímogató tarta|mtl
kozbeszerzési szabályossági tanúsítványa a|apjaĺ a MAGDOLNA NEGYED f0|3
KONZORCIUM (Konzorcium vezető.. West Hungária Bau ,Épitoipari Szolgáltató Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Paľk, Huber u.l. Konzorciumi tag: EPKAR ZÍt.1112 Budapest,
Németvölgyi út 1 46.) aján|ata érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4.július 1 6.

2. a lefolytatott közbeszerzési eljarás eredményes.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatánđłĺ : 201- 4. július 1 6.

3. a kozbeszeruési eljĺáľás nyeľtese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzoľcium vezető.. West Hungźna Bau Építť5ipan Szolgáltató Kft. 205l Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u.1. Konzoľciumi tag: EPKARZrL 1112 Budapest, Németvölgyi út
146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjĺáľa tekintettel . egyetlen ajźnlattéte|re
felkéľt gazdasági szereplő, aki a keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban
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foglaltaknak megfelelő, érvényes ajánlatot tett.
Elfogadott ajźn|ata aján|atiárnettő 331 900 586 Ft, a regisztrźlt taľtós álláskeresők
bevonásĺĺnak méľtéke 3 fő* |2I munkanap.

Felelős: polgiírmester
Hatĺĺľidő: zlt4.július 1 6.

A Polgáľmes1eri Kabinet, a Jcgyzíii Ka|rine1o valanriuí a Rév8 Zl,t. tájékoztatása
alapján: Az F;sz-Ker Kft. a nyeľtes ajánlattevő felé értesítést küldłitt, ezt követően a
Felek váľ.|a|kozálsi szeződést ktitiittek 2014. július 29.én, a szerződésben foglaltak
telj esítése megttirtént.

ravaslat Budapest, rózsefvúros Magdolna negyed program III. önkormdnyzatÍ
bérhdzf,elújíttÍs kivitelezése Keretmegdllapodlźsos eljúrós mdsodik szakaszdhoz

,,VóIlalkozúsÍ szerződés keretében Budapest, rózsefvúros Magdolna negyed program
III. iinkormdnyzati bérhdzfelújttlźs kÍvitelezése 7. rész,, tdrgyú konzultlźciós felhívtÍs

elfogaddsúra

7 45 l 2014. (WI. 1 6.) sz. Város gazdálkodásĺ és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés lrpretében Budapest,
Józsefváros Magdolna negled program III. onkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 7.

rész', tareyű kozbeszeruési eljarásban úgy dĺint, hogy elfogadja az eloteqesztés mellékletét
képező tartalommal a konnitációs felhívást.

Felelős: polgármester
Hatándo: 20I 4.július 1 6.

A Jegyzői Kabĺnet tájékoztatása alapjánz Az lísz.Keľ Kft. a MAGDOLNA NEGYED
2013 KONZORCIUM ajánlattevő felé a konzultációs felhívást továbbította.

lavaslat a Budapest WII. keriilet HunglÍria krt. 2-4. pĺlÍV lakótetep helyszínen
megvalósítandó elektromos hlÍIózat útépítés kapcsún ELMU HlÍIózati Kft-vel

megdllap odds aldírús dru

74612014. (uI.16.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺigyi Bizottsághatáłrozata
(9 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest vlil. kerület Hungária kÍt. 2-4. szám alatti ún. volt vÁv takótelepełr
létesítendő elekhomos háIőzatrendszeľt _ a műszaki átadással egy időben _ azELMÚ
HźlőzatiKft-nek (|I32 Budapest, Váci út 72-74.,cégsegyzékszźlm:0I-09-874142),
mint a meglévő kĺizcélú elektromos há|őzati rendszer iizemeltetőjének üzemeltetésľe
és vagyonj o gi|ag téntésmentesen átengedi.
Az źúadás-átvételre keriilő berendezések - 0,4 kV-os kábelek: 1 kV NAYY-J 4x150
sM 0,6/1 kv 60 fiÍI, 1 kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kv 294 frn,,1 kV NAYY-J 4x95
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SM 0,6/1 kV csatlakoző 325 frľ., 12 db elosztó szekľény, 16 db csatlakozó szekrény -
mindkét Fél általelfogadott becsült éĺtéke: 4.184.858 Ft + AFA.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z\I4.július l 6.

2.) a hatźttozat 1. pontja alapján felkéri a polgármesteľt az e|őteýesztés mellékletét
képezó, közcélú háIőzatátaďás-átvételére vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľi dő : a műszaki átađás- átv étellel e gyidej tĺle g

A Kĺsfalu Kft., valamint a Pénzĺiryi Üryosztńly táĘékoztatása alapján: A Budapest VIil.
kerůilet Hungáľia |<rt.2-4. szám a|atti ún. volt MAv lakótelepen létesített elektľomos
hń|őzat rendszerre vonatkozó Megállapodás _ ktizcélú háiőzat átadás.átvételéľől _2014.
július 29.én aláíľásra kerĺilt. A beľuházás térítésmentes átadása 2014. novembeľ 20-ai
áúadás.átvétellel m e gtti ľtént.

Javaslat lakdsbérleti szerződés közös megegyezéssel való megsziintetéséľe' pénzbeli
těľítés megftzetése mellett ZART ULES

7 48 1201 4. (WI.2 1.) sz. Város gazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(8 igen' 1 nem, I tartőzkodás szavazattal)

AYźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) hozzájź.ľul a|.lhoz, hogy T. G. béľlővel a Budapest VIII., serz.senyi D. u. .

szźlm a|aÍIi, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozattĺ, 38,00 ľŕ alapteľületíĺ lakásra 2002.
ápľilis 25. napjan megkötĺitt hatźrozat|an idejű bérleti szerzóďés közös megegyezéssel, a
bek<iltözhető foľgalmi éľték lI%-aÍIak - 642.000,-Ft - egyidejtĺ megÍizetésével
megszĹintetésľe keľĹiljön, a lakás bérbeađő részére t<iľténő biľtokbaadásáig esetlegesen
fennálló díjtaľtozások levonása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatźndő:Z0 1 4. július 2 1 .

2.) hozzájáĺu| a 642.000'-Ft ĺisszegíí pénzbe|i téľítés l<lflzetéséhez, a 2014. évi
ktiltségvetésben a ||602 címen nyilvĺántaľtott, lakásbérleti jogviszony megváltás keľet
terhére.

Felelős : Kisfalu Kft . tigyve zető igazgatőja
Hatuiđő:20 1 4. július 2 1.

3.) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a jelen hatźrozat 1.) pontja alapján a bérleti jogviszonyt
kĺjzös megegyezéssel sziintesse meg' és a pénzbeli térítés kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft. ügyvez ető igazgatőja
Hatáľído: 201- 4.július 2 1 .
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4.) a Budapest VIII., Berzsenyi D' u. .... szźtm a|atĺí, 1 szobás, komfoľtos
komfortfokozatű, 38,00 m, alapteľiiletú önkoľmźnyzati tulajdonú lakást kľízislakásnak
jelöli ki.

Fel elő s : p ol gárme ster, Ki sfalu Kft . ii gyve zeto tgazgatőja
Hataridő: 20|4.július 2 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 
^ 

BÍzottság dtintéséľől íľásban
tájékoztattálk A béľletĺ jogviszony megsziĺntetéséľől szőIő Megállapodás aláíľása
megttirtént. Béľlő a lakást leadta.

Iavaslat a Tisztes u. és Delej u felújítlÍsóľa túrgyú közbeszerzési eljdrds
megíndítlÍsdra

7 49 l20I4. (vII.2 1.) sz. Város g azdá'Jko dásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 2 nem, I ŕartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Vállalkozási szerződés keretében a Delej utca
és a Tisztes utca felújítási munlrainak elvégzése,' tarey,ű közbeszerzési eljáľásban úgy dönt,
hogy

1. akozbeszerzésekľől sző|ő 2011. évi CVn. törvény 122lA. $ (l) bekezdésében foglalt
hirdetmény éstfugya|ás nélküli kozbeszeruési eljĺĺľást folytat le.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľiđő: 20|4.július 2 l.
2. elfogadja az előterjesĺés 3. szźrĺÍl mellékletét képező ajanlattételi felhívást és

dokumentációt, melyet küld aza|ábbi gazdasźryi szeľeplők tészére:

Stone Dekor Kft. (székhe|y:2625 Csővar, Madách u. 1.)

Dunaaszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

Strabag Általános Epítő Kft. (székhely: 1117 Budapest' Gáboľ Dénes u. 2. Infopaľk D. épület)

Swietelsky MagyaroľszágKft. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi Jĺános u.4-20. B. ép. V. em.)

Gépliget Építőipari Kft . (székhe|y : 2330 Dunahaľaszti, Somogyv ari l. 27 .)'
ZDFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thĺĺn Kĺľoly u. 3-5.)

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20l4.jú1ius 2 1.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A hatáľozat2. pontjában aján|attételľe felkéľt
gazdasági szeľeplők részére az Elsz-Ker Kft. az aján|attételi felhívást és az ajánlattéte|i
dokumentácĺót továbbította.
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Javaslat az MNPIII. program keretében T5/l FiDo projekt keľetében 4 fő
meghízltsdľa

7 50 1201 4. (vII.2 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzůiryĺ Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, ! Íartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonosító szám: KMOP-
5.|.|lB-12-k-2012-0001) ,,A Fiumei út és Dobozi utca köztitti teľiiletek FiDo
megújításríhoz kapcsolódó szociális progľam'' projekt megvalósításźůloz kapcsolódó
feladatokľa 4 fővel megbízási szerzőđést köt 2014.08.01. napjától 2015.05.30. napjźig, a
Fiumei út és Dobozi utca közĺitti teľiiletek meglijításĺához (FiDo) kapcsolódó szociális
pľogram megvalósítása tźlrgyában, heti max. 20 őrában, bruttó 117.600 Ft/főlhő dijazás
ellenében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. augusztus 1.

2. ahatátozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletétképező
me gbízasi szer ző désęk aláír ásáĺ a.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 20|4. augusztus 1.

A Polgáľmesteri Kabinet, valamint a Jőzsefválľosĺ Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kiizpont tájékoztatása alapján: A ,nFiumeĺ út és Dobozĺ utca köztitti teľtiletek F.iDo
megújításához kapcsolĺódĺó szociális pľogram'' megvalósításához kapcsolódó feladatokľa
vonatkozó megbízási szerződések 2014. szeptembe r 2-án aláíľásľa kerĺiltek

D ii nté s j o g e r ős í.t él etb en fo g I alt kijtelezé s v é g r e h aj tds úr ó l

7 5 t t 201 4. (vII.2 1.) sz. Vá ro s g azdá/lko dáls i és P énzü ryĺ B Ízotts ág határ ozata
(l.0 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Pesti Központi KerĹĺleti Bíľóság
6P.88.20712012137 szám,ű és a Fővaľosi Törvényszék, mint másodfokon eljáľt bíróság 42.Pf.
630.970120|414 szám,űjogeľős ítéletében foglalt - abiztosítő által megfizetett összegen feltili
- 550.905,- Ft fizetési kötelezettséget teljesíti azza|, hogy a Baľchópa Vagyonvédelmi és

Szolgáltató Kft. II. r. alperessel szemben megtérítési igénnyel él.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatánďő: 20| 4.július 3 1 .

A Jegzői Kabĺnet Ttiľvényességĺ és Peľképviseleti Iľoda táłjékoztatása alapján:
Fetszólító levél keľült kiküldésľe, mĺnd a BarchĺĎpa Kft., mind a Kft. iigľezetője
részére.
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Tulajdonosi hozzdjdrulús a Budapest VIII. ker. Golgota tér (park teriilet)
kö zv il ltg ít lÍs dtép ít é s e k ii zte r iil et i m un kúih o z

752ĺ201'4. (vII.21.) sz. Váľosgazdáikodátsi és PénzÍiryi Bizottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénztigyiBizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájáru|ását adja a
Budapest VIII. kerület Golgota tér (park teľĹilet) kozvi|ágítás átépítése köztertileti munkáihoz.

Ügyiratszám : |6-9|112014.
Kérelmezó: Elekhomos Műszaki Szolgáltató Kft. (Fekete Zo|tźn)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Golgota tér (paľk terĹilet) hĺsz.:38812, park teriileti gyalogutak,
zĺildterĹilet, bontással és buľkolatbontással éľintett.

Helyreállítási kcĺtelezettség :
- a paľk területi gyaloeos jaľdĺík terv szerinti átépítése (kialakítása).
- a ztildteľületi szakaszok védelme . teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseľéje, cseľjék és fű újratelepítése) a 3412008. (vil. 15.) F.őv. Kgy. rendelet 18. s (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szeľĺnt,
- aburkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól lźúhatőantájékoztatjekazílthasználókat a burkolatbontás vaľható időtaľtamaról,
- köte|ezi akivitelezőt a buľkolatok megfelelő minőségben tĺiľténő elkészítésére,
- aberuhazó és kivitelező közösen 5 év gaľanciáItvźL||a\ a helyreállított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az eneedélves. a kĺvitelezés területén éľintett ktizműtulaidonosok
(kiizműszoleáltatók) eseti előíľásaĺ alapián véezi az építést. valamint tőlĺik helyszíni
szakfelĺigyelet kéľ.
. A kĺvitelezés teľůiletén felhagyott vezeték, kábel, ftĺldben nem maľadhat.

Taľgy: Tulajdonosihozzź$źtrulás a Budapest VIII. ker. Golgotatér (paľk teľiilet) közvilágítás
átépítése közterületi munkáihoz

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáńdő: 20|4.július 21.

A Vagyongazdálkodási ós Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a tulajdonosi
és közrĺtkez e|ői hozzájá ľulás kia d ás ľa keľůĺ lt.

Tulajdonosi hoalÍjdrulús a Budapest WIL ker. Muaikus cigdnyok parkja
dhzkivillÍgí,tlts épí,tése közter ĺileti munkúih oz

7 53 l 201 4. (vII.2 1.) sz. Váľos g azdáikodálsi és P énzüryi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint' hogy tulajdonosi hozzájáĺulasźi aďja' a
Budapest VIII. keľĹilet Muzsikus ciganyok parkja díszkivilágítás építése koztertileti
munkáihoz.
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Ugyiratszĺĺm : I6-868lf0|4.
Kérelmező: Kövéľné Gonda Zglzsa
Helyszínek:

o Buđapest VIII. keľ. Muzsikus cigányok parkja, hĺsz': 35798, aszfa|t jźrda,lakóutcai
aszfalttltpáIya,paľk díszkő burkolatujźrdabontátssal és burkolatbontással érintett.

Helyreállítási kötelezettség :

- a keľesĺező iaĺda teljes szélességében és rétegrendjében" a keresztező lakóutcai
útpál}'a" a paĺk díszburkolata bontási sávban és teljes rétegrendben tĺjrténő végleges
helyreállítása.
- Đ zöldteľĺiletĺ szakaszok védelme . teljes helyľeállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseréje, cserjék és fű újľatelepítése) a3412008. (vII. 15.) Főv. Kry. rendelet 18. s (3)' (4)'
(5)' (6) bekezdése szeľint,
- aburkolatbontáshelyszínételkeľĹilőútvonalatjólláthatóan jelzik,
- jól |áthatőarltźljékoztatjekaztfthasznźiőkat abuľkolatbontás vaľható időtaľtamaról,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben történő elkészítésére,
. abenŕraző és kivitelező kĺjzĺisen 5 év gaľanciátvti|a| a helyreállított burkolatéľt.

Egyéb kiktjtések:
- Az engedélves, a kĺvĺtelezés területén éľĺntett kiizműtulaidonosok
(kiĺzműszolgáltatók) eseti előírásai alapián véezi az építést. valamint tőlůĺk helvszíni
szakfeliigvelet kéľ.

Targy: Tulajdonosi hozzájáĺu|ás a Budapest VIII. ker. Muzsikus cigányok paľkja
díszkivilágítás építése közteľületi murkáihoz

Felelős: polgármester
Határidő: zUl4.július 21.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosĺ
és kiizútkez e|ői hor:zájáľulás kiadásľa keľĺilt.

Kiizter iilet-h as zndlgti kér elme k e lbírúIús g

7 5 4 12014. (vII.2 1.) sz. Váľos gazd álkodási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(0 ĺgen' 10 nem, 1ŕ.artőzkodńs szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozatijavaslatot
nem fogadja el:

kÓzteľülerhasználati hozzájárulást ad _ teljes díjfzetéssel - az alábbi iigłben:

KÓzterület-használó, hćrelmező: FecskePresszlíffi
(1221 Budapest, Kőérberkiút l3.)

Kĺjzterület-használat ideje: 20]4' augusztus ]. - 2014. ohóber 3].
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Kozterület-hasznólat helye: Baross u. I0.
Kozteriilet-használatnagłsága: 16m2
Dffizetés ütemezése: havi
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Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: zUt4.július 21.

A Varyongazdáikodálsi és Üzemeltetési Ügyosztály táĘékoztatása alapján: A határozat az
ügyfél részére 2014. j útius 24-én kiadásra kerÍilt.

7 55 | 2014. (VII.2 1.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és P énzĺiryĺ B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kérelmek a|ap1an méltĺĺnyossági
jogkĺirében e|játva úgy dö'nt, hogy kdzterület-használatihozzźljźlrulást ad _ díjmentességgel _
aza|ábbí ügyben:

KöZteľület-hasznźůő,kéľe1mező: Társasház Szentkirályi u. 17.
(1088 Budapest, Szentkirály u. l7.)

Közteriilet-haszná|at ideje: 2014. augusztus 4. -20|4. szeptembeľ 20.
Közteľület-haszná|at céIja.. építési munkateľület (homlokzat felújítás)
KözterĹilet-haszná|athelye: Bródy Sandor u.24.
Kdzteľület-hasznáIatnagysága: 45 fił

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 20|4.jú1ius 21.

A Varyongazdá|kodálsi és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
üryfél ľészéľe 2014.július 24.én kiadásra keľült.

7 56 1201'4. (vII.2 1.) sz. Város gazdálkodási és Pénzüryi Bĺzotts ág hatńr ozata
(10 ĺgen' 0 nem, I tartőzkodńs szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a beadott kéľelmek a\apján méltrányossági
jogkörében e|járva úgy dönt, hogy köĺeľület-hasznźt|atihozzźtjárulást ad _ díjmentességgel _

aza|ábbí ügyben:

Kĺizterület-hasznźiő,kéľe1mező: Táľsasház Stáhly u.2la.

K<jzterül et-hasznáLat idej e :

Közteľĺilet-hasznźůat cé|j a..

Közteľület-haszná|athelye:
Kĺjzteľül et-hasznźůat nagysága :

(1088 Budapest, Stahly u.Lla.)
20|4.jú1ius 28. -2014. augusztus 28.
építési munkateľĹilet (homlokzat felújítás)
Stáhlľ u.2la. (Vas u. sarok)
92m'

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: zll4.július 21.

A Vagyongazdźikodáłsĺ és Üzemeltetési Üryosztály tńjékoztatása alapján: A hatáľozat az
üryfél részére 20|4. j tlilius 24.én kiadásľa került.

140



75712014. (vII.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottságbatározata
(l0 ĺgen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a beadott kérelmek alapjan méltĺányossági
jogkörében e|jarva úgy dcint, hogy kĺizterĹi|et-hasznét|atihozzájźtrulást ad _ díjmentességgel -
azalábbi tigyben:

KözerĹilet-haszĺéůő'kéľelmező: Magyar Munkáspárt
(1082 Budapest, Baross u. 61.)

KöZteľület-haszná|atideje: 20|4.július 26.
Közterü1et.hasznźůatcé|ja: politikai reĺďezvény (koszoruzás)
Közterulet-haszněiathelye: Harminckettesek tere
Közteľület-hasznźiatnagysága: 10m2

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺľidő: 20l 4.július 2 1.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ tigyosztály tájékoztatása alapján: Ahatőrozat az
ĺigyfél ľészére z0t4.július 24.én kĺadásra keľült.

7 58 I 201 4. (WI. 2 1 . ) sz. Vá ľos g azdá,Jko dáls ĺ és P énzüryi B ĺzotts áłg határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, l Íartózkodás szavazattal)

L A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺzteľĹilet-használati
hozzájźn:lást ad _ 30%-os kedvezménnye| - az a|ábbi tigyben:

KözteľĹilet-használó,kérelmező: WiilÍingeľLász|ő
(1083 Budapest, Illés u. 4.)

KtizteľĹilet-hasznźiatideje: 2014.július 2|. _f0|5.junius 30.
KöZteriilet-hasznźt|atcé|ja: híľlap áľusítas (pavilonból)
Kcizterület-hasznźt|at helye: Práter u. - Szigony u. saľok (35728139 hľsz.)
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 4fiŕ
Díjfizetés ütemezése: havi
Díjkedvezmény méľtéke: 30%

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: zĺI4.július 21.

il. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy tudomásul veszi Wĺĺlfinger
Lász|ő köZteľület-hasznźiatáú hírlap aľusítás céljából zll4.július 1-jétől zĺI4.július 20-
ig.

Felelős : pol gĺíľmester
Hatĺĺľidő: 20|4.jú1ius 2 1.

A VaryongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ůiryfél részére 2014. júlĺus 24.én kĺadásľa kerĺilt.
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75912014. (vII.21.) sz. városgazdáůkodáłsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájáruIźtst ađ - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közteriilet-használó. kérelmező: GouľmetPivo-vinoKft.
(1087 Budapest, Berzsenyi u. 2/b.)

KöZteľiilet-hasznáIat ideje: }Dl3.július 27. - 2014.július 26.
KdzteľĹilet-hasznáIatcélja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-hasznźt|athelye: Berzsenyi u.Zlb.
Közterület-haszná|atnagsága: 10m2

Felelős : polgĺĺľmester
Hatláĺidő: 2014.jú1ius 21.

A Varyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztá./ly táĄékoztatása alapján: Ahatározat az
ůiryfél ľészére 2014.július 24-én kÍadásľa került.

760ĺ2014. (vII.21.) sz. Váľosgazdőr|kodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(10 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

I. A Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľület-haszĺá|ati
hozzájáruIást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľiilet-hasznźtlő.kérelmező: DxN EUROPE Kft.
(108l Budapest, Rĺĺkóczi út 63.)

Kĺizteľület-hasznáIat ideje: 2014.jú1ius 2t. -2014. december 23.

Ktizteriilet-hasznźiat célja: reklĺámtĺĺbla
Kdzteľiilet-hasznáIathelye: Berzsenyi u. 1. (Rákócziűt73.)
Közterü1et-haszná|atnagysága: 2 m2

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatáľidő: 20l4.jú1ius 21.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fudomásul veszi a DXN
EUROPE Kft. kĺjzteľü|et-hasznźůatát ľeklámtábla elhelyezés céljából 2014.június 24-tő|

20|4.jú1ius 20-ig.

Felelős: polglíľmester
Hatźľľrďő: 20l 4.július 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztáiy táĘékoztatńsa alapján: Ahatźtozat az
üryfél részéľe 2014.július 31-én kiadásľa keľült.
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7 61 l 2014. (vII.2 1.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nemo 1tartőzkodás szavazattal)

I. A Váĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteriilet-használati
hozzźĘźtrullást ad _ teljes đíjfizetéssel - aza|ábbi iigyben:

Közteľii1et-hasznáIő,kérelmező: MÁHIR Cĺtyposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soroksári ti I21.)

KđZteriilet-hasznáIatideje: Zll4.július 2I. - 2023.decembeľ 31.
KözteľĹilet-haszná|at célja: hirdetőoszlop
KözteľĹilet-haszntiathelye: Corvin ktiz 5. sz. előtt a Kisfaludy utcánál (3631411l

hĺsz.)
KdzteľĹilet-haszná|atnagysága: 2ÍrÝ
Díjfizetés ütemezése: negyedéves

Felelős: polgármester
Hatráridő: 20|4.jú1ius 21.

II. A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a MAHIR
Cityposter Kft. közterület.használatźLthiÍdetóoszlop elhelyezése céljából 2014. július 1-
jétőI 20 | 4. j úlius 20 -íg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4.július 2l.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztáiy táĘékoztatása alapján: A'határozat az
üryfél r észér e 2014. j r'ilius 29 - én kiadásľa keľĺilt.

762ĺ20|4. (vII.21.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénzĺiryi Bĺzottsńghatározata
(10 ĺgen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy nem ad kĺizterĹi|et-hasznát|ati
hozzájźruliźtst az alábbi iigyben:

KcizterĹilet-hasznźiő,kéľelmező: Maryaľ Keresztény Misszió Alapífvány
(1043 Budapest, Viľág u.26.)

Közterület-hasznáůatideje: 2014.augusztus t. -20|7.július 31.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: evarlgelizá|ás
Közteľület-hasznźůathelye: Horváth Mihály tér,Ká|vźria tér, Teleki tér, Mátyás tér,

Diószegi u., Práter u.

KÓzteľület-hasznźiatnagysága: 4m"

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźľľ'dő: 201 4.július 2 1 .

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ t)ryosztáiy tá$ékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺigyfél részére 2014.július 31-én kiadásra keľÍĺlt.
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A Budapest WII., Ióuef u ...... szúm alatti, ..... helyrajzi szdmú
lakds ra készíilt értékb ecslés fel iilvizs g dlata ir dnti kére lem

7 63 ĺ 2014. (vII.2 1.) sz. Váľos gazdálko dási és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy

l) a Budapest vI[., József utca ....... ...... szźtm a|atti, ... hĺsz-ú, 49 m2

alapterületű lakás elidegenítésével kapcsolatosan hozott 479l20t4. (V.05.) szćtmĹl

hatźrozatátvźitozat|aĺtaľtalommal fenntaľtja, avételźtrat nem módosítja.

2) kijetenti, hogy az |) pontban foglalt határozat esetében fennálló aján|ati k<ltĺittség

iďőtartama a forgalmi éľték feliilvizsgálata iránti kérelem előterjesztése és a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság á|Iásfoglalásanak kézhezvétele közötti
időtartammal megnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20l4.jú1ius 28.

A Kisfalu Kft. tájéko ztatÁsa atapján: A határozatről sző|ől értesítést kiküldték az
üryfélnek. Az zdásvéte|i szerződés nem került a|áirásra. Az ügy továbbĺ ĺntézkedést nem
igényel.

A Budapest WII., Prdter utca 37. szd'm alattí,3629I/0/A/1 helyrajzi szdmú ijľes,
pinceszinti míĺhely helyis ég elidege nítés e

76412014. (WI.21.) sz. Városgazdáikodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(|'1 igeno 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazattal)

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájaru| a Budapest VI[., Práter utca 37. szźlm a|atti, 36291l0lNI he|yrajzi szětmű,

50 m, alapteľiiletíi, utcai bejátatt, ftildszinti üres műhely helyiség 3.460.000'- Ft
vételaron, versenyeztetési eljaľás mellőzésével történő elidegenítéséhezF. Zs. részérę,

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjön F. Zs. részére eladási ajánlatot a32120|3.(II.15.) szám,ű

önkoľmĺĺnyzati rendelet szerinti aján|atikötĺittséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben F. Zs. nem él az e|adźsi aján7atban foglalt hatĺĺridőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatályos ľendelkezések szeľint nyílt árverésen kell
elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: zUl4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľóI szólĺĺ éľtesítést kiküldték az
ĺĺryfélnek. !ĺz adásvételĺ szeľződós nem került aláíľásľa. Az íiw további ĺntézkedést nem
igényel.
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Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsdra (5 db)

7 65 l20L4. (vII.2 1.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi a Supľemum Service Kft. (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1089

Budapest' Koranyi Sandor u. 3. B. épiilet; adószĺĺm: 24226882-2-42) részérehatźrozat|an
idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., József u. 47. szźlm a|atti,35|59llrsz-
tlakőhźLz udvarán kialakított gépkocsĹbeáI|óra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft +
xama bérleti díj mellett.

2. Az59l20Il. cxl.07.) szźtm,íonkoľmanyzatírende|et 13. $ (2)bekezđése alapjan abérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59l20ll. (XI.07.) számí Önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn
eltekint az egyo|da\ú kötelezettség vállaló ĺyilatkozatközjegyzőí okiľatba foglalásától, a
béľleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20| 4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľletĺ szeľződés aláírásra keľült. Äz iigy
további ĺntézkedést nem ĺgényel.

766ĺ2014. (vII.21.) sz. Városgazlláikodálsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi a Supremum Seľvice Kft. (képviselő: Mandi Anikó; székhely: 1089
Budapest, Korĺínyi Sándoľ u. 3. B. épĹilet; adőszźtm:.24226882-2-42) részérehatáĺozat|an
idejű bérleti szerzőđés megkötését a Budapest VIII., József u. 47. sztlm a|atti,35159llrsz-
tL|akőhaz udvaľán kialakított gépkocsĹbeźĺ||őrą 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft +
xamo béľleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. CxI.07.) szźtm,ű onkoľmĺányzati rendelet 13. $ (2)bekezđése alapjan a bérleti
szerzódés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ
óvadék megfizetése.

3. Az 59l2O|1. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyokdalú kĺitelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
béľleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szeľződés a|áírásra keľült. Az iiw
további ĺntézkedést nem igényel.
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7 67 ĺ201 4. (vII.2 1.) sz. város gazdálkodásĺ és Pénziiryi Bizotts ág batár ozata
(l'1 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. eneedélyezi T. I. részére határozat|an idej{ĺ béľleti szerzőďés megkötését a BuĺlapcsĹ VIII.,
Tolnai Lajos v 26. szám a|atti, 3496| hĺsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett.

2. Az 5912011. CXI.07.) szátmű onkormrĺnyzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján a bérleti
szeruodés hatźůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az59120|1. (XI.07.) szźlmű onkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontjaalapjan
eltekint az egyo|dahi kĺitelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hataľidő: zll4.július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerződés a|ńíräsra került. Az iigy
további intézkedést nem ĺgényel.

7 68 I 201 4. (vII.2 1.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . engedélyezi v. A. Y. részére határozat|an idejtĺ bérleti szerzodés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 1'7. szźm a|atĺi,34853 hĺsz-ú telken kiďakított gépkocsi-beá|Iôra,30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. CxI.07.) számí onkoľmĺĺnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjáĺa béľleti
szerződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59120|1. (XI.07.) szárrlű onkormlĺnyzatírcnďe\et 15. $ (4) bekezdés a) pontja aLapjźn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatközjegyzői okiľatba foglalásától, a
béľleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő : 20| 4. július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A bérleti szerződés aláíľásra keľůilt. Az ĺigy
továbbĺ intézkedést nem Ígényel.

7 69 12014. (vII.2 1.) sz. Váľo s gazdálkodásÍ és Pénzü ryi Bĺzotts ág hatáľ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Vráľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. engedélyezi D. G. részéte hatáĺozat|arl idejiĺ bérleti szerződés megkcĺtését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 17. szźtm alattí,34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beź.Jlfua' 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett.

2. Az 59/20|1. CxI.07.) számű onkormányzatirenđe|et 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérleti
szeruődés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvađék megfizetése.

3. Ąyz59lf0|1. CxI.07.) szímí onkoľmenyzati ľondolot 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjáĺ
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyLlatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától' a
bérleti díj méľtékéľe tekintęttel'

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014.jú1ius 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľletĺ szerződés aláírásľa kerĺilt. Az iiry
további ĺntézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIil., Magdolna utca 33. I. emelet 1. szdm alaíti hltzf,eliigyelői
s zo lg ól ati la kds b a új h dafe I íigy e lő/b é r I ő kij e l ö I é s é r e

770|201,4. (vII.21.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzüryĺ Bizottsághatározata
(11 igenn 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Magdolna utca 33' szźtm a|atti épületbe házfelügyelőnek kijelĺili Badi
Péteľnét.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4.július 2 1.

2.) a Budapest VIII. Magdolna utca 33. I. emelet I. szźlmű,26,80 m2 alapterületii, l szobás,
összkomfoľtos komfoľtfokozatu önkormanyzati tu|ajdonű, hźnfe|igyelői szolgálati lakás
béľlőjének _ munkgviszonyafennállásának időtartamára - Badi Péteľnét jelöli ki, azza| a
feltétellel, hogy a lakás lalĺhatővá téte|ével kapcsolatos műszaki helyreállítás a kijeltilt
béľlő feladata, amelyet megállapodásban kdteles vállalni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 20|4.jú1ius 21.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 2.) pontjában meghatźrozott megállapodás és bérleti
szeruő dés megkĺité séľe.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtidő:Z0 l 4. augusztus 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: TulajdonosÍ nyilatkozat aláírńsa megtiiľtént.
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Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvdhagydsa (8 db)

7 7 | l20| 4. (vII.2 1.) sz. Város gazd álkodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy hozzźLjtlÍ|Il az ingatlan-
nyilvantaľtásban a ...... .. helyrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest
VIII., Dtószegt Sámuel u. ................. szám alatti, 37 n2 alapĹeľülcĹíĺ lakásľa lratĺír.rrzatlarr

iđejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlrő részére tĺiľténő eladási ajźn|at kiküldéséhez, a
33120113. (VII. 15.) számú önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás
értékesítésére meghataľozottak szeľint, az e|késnjlt forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi éľték 50 %o-áva|megegyező ĺisszegú, 2.650.000,- Ft vételaÍ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20|4.július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrĺíl szóló értesítést kiküldték az
üryfélnek. Az adásvéte|í szerződés aláírásra keľůĺlt, az iigĺ további intézkedést nem
ĺgényel.

77212014. (vII.21.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(11 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáry úgy dönt, hogy hozzźLjáÍul az ingatlan-
nyilvlántaľtásban a .... he|yrĄzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest
v[I., Nagy x'uvaľos utca ....... szźtm a|aÍti,25 mf alapteriiletíĺ lakásra határozat|an

idejti bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|ő tészére tĺirténő eladási ajźn|at kiküldéséhez, a
33l20I3. (VII. 15.) szźlmí önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľt nélkiili
lakás értékesítésére meghatźrozottak szerint, az elkészĹilt forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 25 oÁ-áva| megegyező összegű, 787.500,- Ft vételar közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatĺĺľidő : zlI4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hatáłrozatrői sző|ő éľtesítést kikĺildték az
ĺigyfélnek. Az adásvéte|i szerződés aláírásľa keľĺilt, az íigy további Íntézkedést nem
ígényel.

773120|4. (vII.21.) sz. Városgazdáikodálsĺ és Pénziiryi Bizottsághatározata
(11 ĺgen,0 nem, 0 tartónkodás szavazattal)

A Vrĺrosgazdá|kodźsi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájź!Ív| az ingatlan-
nyilvantaľtásban a .... he|yrajzi számon ny.ilvántaľtott, teľmészetben a Budapest
vI[., József utca ....... szárn a|aÍti,72 m2 alapterĹiletű lakásra hatánozatlanidejíi
bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részére töľténő eladási ajźn|at kiküldéséhez, a
33120|3.NII. 15.) számtł önkoľmányzati rcndelet 19' $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás
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éľtékesítésére meghatarozottak szetint, az elkészĺJlt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
foľgalmi éľték 50 %o-źxa|megegyező összegíĺ, 6.450.000,- Ft vétęlár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatláľidő: 20|4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľól szóló éľtesítést kĺkůildték az
ůiryfélnek Az adásvételi szerződés aláíľásra nem keľült, az iigy további intézkedést nem
igényel.

7 7 4 1201 4. (WI.2 1.) sz. Város gazd álkod ási és Pénzüryĺ B izotts ńg határ ozata
(I.1 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzźtjárvl' az ingatlan-
nyilvántaľtásban a .... ... helyĺajzi sziímon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest
VIII., József utca ....... szám a|atti, L12 m2 alapterületű lakásľa hatáĺozat|an iďeju
béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a
3312013.NII. 15.) szźlmű cinkormanyzatirenđe|et 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
éľtékesítésére meghatarozottak szerint, az eLkészult foľgalmi éľtékbecslésben megállapított
foľgalmi érték 50 o/o-áva|megegyezo ĺisszegiĺ, 10.550.000,- Ft vételár kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4.július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľól szóIó értesítést kikiildték az
ůiryfélnek. Az adásvételi szerződés aláírásľa keriĺlt, az íigĺ további ĺntézkedést nem
ĺgényel.

7 7 5 ĺ20| 4. (vII.2 1.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárv| az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ..... ..... helyrajzi szánon nyilvantartott, teľmészetben a Budapest
VIIL' Jĺizsef utca ....... szźtm a|atti, 35 m" alapterĹiletű lakásra hatźlrozatlarl iđejti
béľleti jogviszonnyal renđelkező bérló részére tĺirténő eladási ajźn|at kiküldéséhez, a
33|20|3.NII. 15.) szźnrń önkormányzati ľendelet 19. $ (l) bekezdésében, a komfoľtos lakás
értékesítésére meghatarozottak szerint, az e|késnilt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
foľgalmi érték 50 oÁ-áva|megegyező összegű, 3.450.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ĺgazgatőja
Hatźridő : 20 | 4. j úlius 2 8'

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szĺĺló értesítést kĺkůildték az
üryféInek. Az adásvéte|i szerződés aláírásľa keľült, az íig1t továbbĺ ĺntézkedést nem
ĺgónyel.
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77612014. (vII.21.) sz. váľosgazdá,Jkodátsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(1l' igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájaÍvl az ingatlan-
nyilvántartásban a ...... ....... helyľajzi számoqnyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest
vlil., József utca ....... szám aIatti,34m' alapteľtiletű lakásra határozatlan ideju
béľleĹi jĺlgviszoruryal ľerrdelkező béľlő ľészéľe törtélrő eladási ajźn|at kikĹildéséhez, a
33l201r3.(vll. l5.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
éľtékesítésére meghatĺĺrozottak szeľint, az e|késajlt forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi éľték 50 %o-áva|megegyezo ĺisszegíĺ, 3.350.000,- Ft vételáľ kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014.július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hatńrozatrő| sző|ő értesítést kiküldték az
ĺigyfélnek Az adásvéte|i szerződés aláírásľa keľĺilt, az íigy további intézkedést nem
igényel.

7 7 7 l20t4. (vII.2 1.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáLÍul az ingatlan-
nyilvantaľtásban a ..... ..... helyrajzi szźtmon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest
vilI., József utca ....... szźm alathi, 55 m, alapteľületri lakásra hatźrozat|an idejl;-

béľleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részére tĺiľténő eladási ajáriat kikiildéséhez, a
33l2013.(vII. 15.) szźmű önkoľmlínyzatirenďelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készilt foľgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgalmi éľték 50 oÁ-źxa|megegyező összegtĺ, 5.500.000,- Ft vételáľ kö'zlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: zll4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľĺíl szóló éľtesítést kikůildték az
ĺigyfélnek. Az adásvételii szerződés aláíľásľa nem keľült, az íigy továbbĺ intézkedést nem
igényel.

7 7 8 l 20 1 4. (vII.2 1.) sz. Vá ľo s g azdá'Jko dáts ĺ és P énzüryi B izo tts ág határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźLÍu| az ingatlan-
nyilvlántaĺásban a ..... be|yrajzi számon.nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIil.'
Jĺízsef utca ....... szźlm a|atti,37 m2 alapterületĺĺ lakásra határozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkezó bér|ő részére történő eladási ajáĺúat kiküldéséhez, a 3312013.(VII.

15.) szĺímú önkoľmĺányzati rendelet 19. $ (l) bekezđésében, a komfoľtos lakás értékesítéséľe

meghattrozottak szerint, az e|késnilt forgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgalmi érték
50 oÁ-źwa| megegyező összegű, 3.400.000,- Ft vételáľ kĺizlése mellett.

150



Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő : f014. július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrő| szó'JLó éľtesítést kikůildték az
ĺiryféInek Az adásvéte|i szerződés aláírásľa kerĺilt, az íigĺ további intézkedést nem
ĺgényel.

A Badapest WII., Népszínhóz utca 24. szúm alatti, 34681/0/A/10 helyrajzi saźmú,
hatúrozott időre szóIlí bérleti joggal terhelt nem lakds céljúra szolglÍIó helyiség

elidegenítése

7 7 9 1201 4. (vII.2 1.) sz. Város g azdáI.kodási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) az ingatlan-nyilvántaľtásban a 34681l0lN|0 he|ytajzi számon ĺyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Népszínhĺáz utca 24. szźnn a|atti, 26 m. alapteľiiletű,
határozott idejű béľleti joggal teľhelt nem lakás célú helyiségľe fennálló, elidegenítést
kĺzźrő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzźĄárul az ingatlaĺ-nyilvantaľtasban a 3468|l0lN|0 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Népszínhfu utca 24. szźlm a|atti, 26 m, alapteľületű,
ťoldszinti iizlethelyiségre vonatkoző e|adási ajánlatbérlő részéľe történő megküldéséhez,
a vételáľnak, az e|készült forgalmi éľtékbecslés, vďamint a 3212013. (VII. 15.) számú
önkoľmányzati rcnđelet alapjrĺn a forgalmi érték l00 %-ábar; azaz 4.420.000,- Ft
ĺĺsszegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: Äz adńsvéte|i szerződós aláírásľa került 2014.
jútÍus 24. napján. Az üry további intézkedést nem ĺgényel.

Interdent-z0Lz Kft. bérleti díj megúllapítdsónak módosítlŕsdra vonatkozlÍ kérelme a
Budapest WII. keľíilet, Kaľdcsony Sóndor u 2/C. szóm alaííi önkormdnyzati

tulajdonú nem lakds célű helyiség vonatkozlÍsdban

7 80 l 20 I 4. (vII.2 1. ) sz. V áľo s g azdá.J.ko dáls ĺ és P énzüryĺ B izotts äg határ ozata
(0 ĺgen' 9 nem, 2 ŕ'artózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot
nem fogadja el:

].) módosítja a 46]/20]4' (IV. 28') számú határozatát a bérleti díj tekintetében, és hozzájárul
az Interdent-2)}2 Kft. által használt, Budapest VIII. Irerület 35348/0/A/] helyrajzi
számon nyilvóntartott, a Budapest VIII., Karácsony Sándor u, 2/C. szóm alatt található,
43 m, alapteriiletű, onkormónyzati tulajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú helyiség
újbólt bérbeadásához határozott időtartamra, 20]8. december 3I. napjáig, 10.500,-
Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és lcülÓnszolglźltatási díjak tisszegen.
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2.) az onkormónyzat tulajdonában áuó nem ląkás céljára szolgáló helyiségek
bérbeaddsánakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I, 20') számú Ónkormdnyzati rendelet I8. $
(I) belrezdésében foglalt bérleti szerződés megk1tés,ére vonatkozó határidőket jelen
határozatról szóló értesítés kézhezvételétől kell számítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2014.július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt ahatározatban foglaltakľĺól 2014. jtĺIius
24-én éľtesítették. Továbbĺ Íntézkedést nem igényel.

Az AFGAN FooD Kft. és a W-FORS Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII
Népszínhdz u. 49. sruÍ'm alatti iiľes ijnkormúnyzati tulajdonú helyiség

vonűtkoztÍsóban

78112014. (vII.21.) sz. Váľosgazdáikodálsĺ és Pénzĺigyi Bizottsáryhĺtározata
(2 igen' 9 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáľozatijavaslatot
nem fogadja el:

1.) nem jáľul hozzd a Budapest VIII., 3510]/0/A/7 helyrajzi számon nyilvántartott, o
Budapest VIII, Népszínhóz u 49. szám alatt található, 59 m, alapterületű, iiľes,
Ónkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, rt)Hszinti nem lalras céltł helyiség
bérbeadásához az AGFAN FooD Kft. részére.

2.) hozzdjórul a Budapest ĺ/III., 35101/0/A/7 helyrajzi.szómon nyilvóntartott, a Budapest
VIII., Népszínhĺźz u 49. szám alatt található, 59 m" alapterületíł, üres, ĺ)nlrormónyzati
tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem ląkńs célú helyiség bérbeadósóhoz határozatlan
időre, 30 napos felmondási idő kilcötésével a W-FORS, KÍt. részére, élelmiszer
kereskedelem (szeszárusítással) céljára, 75.000,- Ft/hó + AÍa béľleti + k)züzemi- és
különszolgákatási díj ak Óssze gen.

3.) a bérleti szerződés megkatésénekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35/20]3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormónyzati rendelet ]4. s O belr'ezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék meg1fizetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapján
kazjeglző előtt egłoldalú katelezettségvállalósi nyilatkozat aláírását vóllalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatariďő : 20 1 4. j úlius 2 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatász alapján: A béľtőt a határozatban foglaltakľóI 20|4. jlÍlius
24.én értesítették További intézkedést nem igényel.
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1.)

2.)

3.)

4.)

PRT-ŠTART KFT, bérbevételi kérelme a Budapest WII keriilet, Prdter u. 34. szlźm
alatt i ĺir e s ij n ko rmdny zati í uI aj do n ú h e Iy i s ég v o n at ko zlźs d b an

7 82 l20| 4. (vII.2 1.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és P énzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

hozzó.iárul a Budapest VIII., 35709l0lÁJ8 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
v[I.' Präter u. 34. szám (Nagytemplom utca felőli bejarat) a|att ta|á|hatő, 35 m"
alapterĺileťú' iires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźtratű, ftildszinti helyiség
bérbeadásahozhatározott időľe, 20|9. december 31. napjáig a PRT.START Kft. részére,
raktározás céIjára,10.000,- Ft/hó + Áfa boľleti + kĺlzĹizemi és kiilönszo\gźitatási díjak
cisszegen, amennyiben leendő béľlő vállalja a helyiség saját ktĺltségén történő felújítását.

a bérleti szeruódés nem hosszabbÍtható me1 az onkoľmanyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35lf0l3. (vI. 20.)
számú Budapest Józsefuáros onkoľmrĺnyzati rendelet 29. $-a a|apjźn, hanem a bérleti
jogviszony meghosszabbítasaru iľanyuló kérelem esetén a bérleti díj méľtékéľől a
Bizottság dĺint.

a PRT-START Kft.nek tudomasul kell vennie, hogy a bérleti jogviszony időtaľtama
alatt és azt kovetően sem élhet bérbęszámítással, és a felújítás költségét semmilyen
j ogcímen nem kĺivetelheti az onkoľm ányzattőI.

a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmanyzattu|ajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szolgźt\ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 351201-3. (VI. 20.)
számuBudapest Józsefraľosi onkoľmáĺyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettség:łá||alási nyilatkozat a|áírását vá||alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido : 20 I 4. j úlius 2 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. augusztus 8-án a szeľződés megkötésľe
keľiilt. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

Reménykedők Klubja Szocidlis Szövetkezet bérbevételi kérelme a Budapest WII.
keľĺilet, Baross u 105. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakús célli

helyiségre

78312014. (vII.21.) sz. Váľosgazdá.Jkodálsi és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(2 ĺgen' 9 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy az a|źhbi határozati javaslatot
nem fogadja el:

].) hozzájárul a Budapest VIII., 35810/0/A/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Baross u. ]05. szĺźm alatt talólható, 29 m, alapterületű, i)res,
onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú fÓldszinti helyiség és 358]0/0/A/2 helyrajzi
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számon nyilvóntartott, természetben Budapest VIII., Baross u. ]05. szám alatt található,^

12 m2 alapterületű, üres, ankormánýzafi tulajdonú pinceszinti, egłi)ttesen 4] m2

alapterületíÍ helyiségek bérbeadásához határozatlan időtartamra, 30 napos felmondással
a Reménykedők Klubja Szociális Szövetkezet részére, lángossütő, büÍe és
vegleskereskedés (palackozott szeszárusítással) céljóra, 75.000,- Ft/hó + Afa bérleti +
kô ziiz e mi é s kül Ó ns zo l gál t at ós i díj ak a s s z e ge n.

2.) a bérleti szerződés megkötésénekfeltétele, hogł az onkormányzat tulajdonóban álló nem
lalaźs céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3. (ĺ/I. 20.)
számú Budapest Józsefiórosi onkormányzati rendelet ]4. s @ belrezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegző előtt egloldalú lcotelezettségvóllalósi nyilatkozat aláírását vállalja ą leendő
bérlő,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatźtrĺďo : 20 l 4. j úlius 2 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt ahatározatban foglaltakľól 2014. júIius
24-én értesítették. További intézkedést nem igényel.

'ą. ĺrÉpv st. tij bérleti jogviszony létesí.tésére vonatkozó kérelme a Budapest WII.
kerĺilet, Baross u. 30. szđm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsóban

784ĺ20ĺ4. (vII.21.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzĺiryi Bizottsńghatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 t'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájórul a Budapest VIII., 36730l0lU5 he|yrĄzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
vI[., Baľoss u. 30. szám a|att talźihatő,23 m" alapterületű, önkoľmányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, füldszinti helyiség újbóli béľbeadasához hatźtrozatlan időre, 30 napos
felmondási hatfuido kikĺĺtésével a vapy Bt. tészére, élelmiszer kiskeľeskedelem
szeszaľusítással céljĺĺra, 71.139,- Ft/hó + Áfa bérleti + koziszemi és ktilönszo|gá|tatási
díjak összegen.

a bérleti szeruoďés megk<itésének feltétele, hogy az Önkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmĹl Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rcnđelet |4. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
koĄegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vá||a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. novembeľ 28-án a szerződés megkötésľe
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

1.)

2.)
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PALIBO PEGE Kft. bérbevételi kérelme o Budapest VIII. keriilet, Dilíszegi S. u 13.

s zd m al att i Íir e s ii n ko r mdny zati t ul aj do n ú h ely is é g v o n at ko zlÍs d b an

7 85 120Í4. (vII.2 1.) sz. Város gazdálko dási és Pénzĺiryi Bĺzotts ág határ ozata
(1 igen, 9 nem, t tartőzkodás szavazaftal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alźtbbi hatáĺozati javaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzá.iárul a Budapest VIII., 36068/0/A/2 helyrajzi ^számon 
nyilvántartott, a Budapest

VIII., Diószegi S. u. 13. szám alatt található, 55 m, alapteriiletű, ĺ)res, önkormányzati
tulajdoruź, utcai bejáratú, földszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos

felmondási határidő kilcĺjtésével a PALIB) PEGE Kft. részére, élelmiszer kiskereskpdelmi
i)zlet (szeszórusítással) céljára, 49.035,- Ft/hó + ÁÍ, bérleti + ktjziizemi és

ktl ans zol gáltatás i díj ak o s s ze gen.

2.) a bérleti szerződés megkötésénekfeltétele, hogy az onlrnrmányzat tulajdoruźban álló nem

lalras céljára szolgóló helyiségek bérbeadásĺźnak feltételeiről szóló 35/2013. (I/I. 20.)

számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet ]4. s O belrezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
lözjeglző előtt egloldalú katelezettségvállalási nyilatkozat alóírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zető ígazgatőja
Hat.źndő : 20 I 4. j úlius 2 8.

A Kisfatu Kft. tájékoztatátsa alapján: A béľlőt 2014. jtĺIĺus 24-én éľtesítették. További
intézkedést nem igényel.

ALZAMZAM KÍt. ťlj bérleti jogvÍszony létesítésére vonatkoaí iigye a Budapest WII.
József krt. I8. (Bacsó B. u. 15.) szúm alattí önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség

tekintetében

7 86 120|4. (vII.2 1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůiryĺ Bizotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|\

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) nem idrul hoad az ALZANIZAM Kft. áltď haszná|t, Budapest VIII.' 34852l0lV11
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., József !"t. 18. (a helyiség a Bacsó
Béla utca felő| kiĺzelíthető meg) szám a|attta|áihatő,20 m2 alapterületiĺ, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáľafu, ftilđszinti nem lakás célú üzlethelyiség újbóli bérbeadásźůloz
inteľnetes káv éző céIjźlra.

2.) felkéń a Kisfalu Kft-t, hogy az ALZA}I4.ZAM Kft. áIta| hasznźllt, Budapest VIII.,
34852l0lN|l he|yrajzi szĺímon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Józse.f kľt. 18. (a
lrelyiség a Bacsó Bé[a utca felől közelíthető meg) szĺĺm a|attta|á|hatő,20 m2 alaptcrtilctíĺ,
önkoľmlĺnyzati fulajdonú, utcai bejaratű, ftildszinti nem lakás célú iżlethelyiség
binokbavételének ügyében tegye meg a szfüséges intézkedést.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáĺidő: 2014.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. július 24-én éľtesítették További
ĺntézkedést nem igényel.

AzAfgan Food Kft. és a Mena Group Trade Kft. bérbevételi kérelme a Budapest
WII. keriilet, Népszínhúz u. 16. szlÍm alatti iłľes, önkormúnyzati tulajdonú nem

Iakds céIú helyiségre

787120ĺ4. (vII.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottsághatározata
(l.1 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hoadjárul a Budapest vlil., 34676|0ĺN2helyrajzi sziĺmon nyilvĺíntartott, teľmészetben
a Budapest VIII., Népszínház u. 16. szźlm a|att ta|á|hatő, 92m" alapteľülehi, tires,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratí ftildszinti helyiség bérbeadásához hatfuozat|an
iđőľe, 30 napos felmondási idő kikĺ'tésével a Mena Group Trade IľÍt. tészére,hasznźit
ruhźtzat kereskedelem céIjáĺa, 120.000,. Ft/hó + Aĺa bérleti + kozi,lzemi és

kiilönszolgáItatási díjak összegen, amennyiben a leendő bérlő a gźzszo|gá|tatás
kiépítésével kapcsolatban felmerĹilő költségeket teljes egészében vállalja.

2.) a bérleti szerződésmegkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.)
szźlm,Ú Budapest Józsefuarosi onkormanyzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyzii előtt egyoldalú kĺĺtelezettségvá||alási nyilatkozat aláitásźú vźi|alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺridő: 20|4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatáłsa alapján: 20t4. augusztus 22.én a szerződés megkłitésre
keriilt. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

7 88 1201  .ryil.z 1.) sz. Város gazdálkodás i és P énziiryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(1l. igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem júrul hoad a Budapest
VIII., 34676l0lU2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII.'
Népszínház u. |6. szám a|att ta|źt\hatő,92m. alapteľületíĺ, tiľes, ĺinkormányzati tulajdonú,
utcai bejĺáľatú ftildszinti helyiség bérbeadásahoz az Äfgan Food I(Ít. részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđó: 20| 4. július 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt f014. július 24-én éľtesítették. További
ĺntézkedést nem ĺgényel.
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A METo-rRIo KfĹ bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Prúter u 33. szóm
alatti iires, önkormúnyzati íulajdonú nem lakús célú helyiségre

78912014. (vII.21.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottsálghatározata
(0 igen' 9 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az alábbi hatfuozatijavaslatot
nem fogadja el:

].) hozzójárul a Budapest VIII., 36323/0/A/2 helyľajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Práter u. 33. szám alatt található, ]9 m, alapterületű, üres,

önkarmányzati tulajdonú, utcai bejáratú fÓldszinti helyis,ég bérbeadásdhoz határozatlan
időtartamra, 30 napos felmondási idővel a METO-TRIO Kít. részére, zöldség-głümolcs
üzlet és vendéglátás (glros árusítás) szeszárusítás nélWl céljára, ]7.000,- Ft/hó + ffi
bérleti ł lcÓzüzemi és lcülönszolgáltatósi díjak osszegen.

2.) a bérleti szerződés meglôtésénekfeltétele, hogy az onkarmónyzat tulajdonában ólló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (I/I. 20.)
szómú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s a bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak meýlelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kazjeglző előtt egłoldalú lcĺ;telezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt a hatńrozatban foglaltakľól 2014. július
25.én éľtesítették. További intézkedést nem igényel.

A Kerim-Change SzolglźItató KÍł., a Nívó Fantúzia Fodľúsz Sziivetkezet és StÍľkiiziné
Podmaníczky Mdria béľIőtdrsak kéľelme a Budapest WII. keriilet, RlÍkóczi út 53.

szdm alattÍ h ely is ég v o n at ko zlÍs úb an

79012014. (vII.21.) sz. Váľosgazdáůkodálsĺ és Pénzügyĺ Bĺzottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) módosítja az 57l20I4. (I.27.) szźtműhatźrozatźnak 1.) pontját a következők szerint:
hoz'zájáral a Budapest VIII. kerĹilet, Rakóczi út 53. szźun a|atti 34640/0/N1 és a
34640lOlN2 hĺsz-ú,bsszesen 8f flŕ alapteľületĺĺ, utcai bejźratű, ftildszinti nem lakás célú
helyiség bérleti szerzođésének móđosításźůloz oly módon, hogy a két helyiség önállóan
keľĹiljĺĺn bérbeadásra. A Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi út 53. számallatti34640|0lil|
hrsz.ú, 41 m, alapterületű helyiség bérlőjének bérlőtaľsi jogviszonyban a Keľim-Change
Kft-t és a Nívó Fantźz;ia Fodľász Szövetkezetet, a34640l0lU2 hrsz-ú, 41 m" alapterületti
bérlőjének bérlőtáľsi jogviszonyban a Nívó Fantźľ;ia Fodľász Sz<ivetkezetet és Sĺĺľköziné
Podmaniczkv Mráriát ismeri el.

157



2.) nem járul hozzń a Budapest VIII. keľület, Rákóczĺ út 53. szán alatti 34640l0lNL
hľsz-ú, 4| Íł alapteľülehĺ nem lakás célú helyiség bérleti díjának alacsonyabb összegen
tĺllténő megállapít ásához.

3.) nem jáľul hoz.zá a Budapest vlil. keľület, Rákóczi út 53. szźm a|atti 34640ĺ0lN2
hrsz-ú, 4| m, alapterĹilettĺ nem lakás célú helyiség bérleti díjának visszamenőleges
hatállyal tĺjľténő érvényesítéséhez.

4.) eqvebekben.fenntart.ia az 57l20I4. (I. 27.) szźtmíhatározatban foglaltakat azza|,hogy az
Önkormanyzat tu|ajďonában álló nem lakás céljára szo|gálő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. f0.) szźlm,í <inkormányzati rendelet 18. $ (1)

bekezdésében foglalt, bérleti szerződés megkötésére vonatkozó hatĺĺridőket jelen
határozattőlszólóéľtesítéskézhezvételétőlkellszźmítallt.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatója
Hataridő: f}[4.július 28.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlők a rendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem
kiitiitték meg a szerződést. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

Az I nte r k ult uľ ttli s P ór b e s zé d K?i zh as zn ú AI ap ítv dny b ér l eti s ze ľ ződ é s é n e k
hosszabbítlÍsi kérelme a Badapest WII., Víg u. 28. szúm alatti ťłres önkormdnyzati

tulaj do n ú h elyis ég von atkozlts db an

7 9 1 12014. (vII.2 1.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzĺiryi B izotts ág határ ozata
(2 igen' 9 nem, 0 ĺ'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy az alabbi hatfuozati javaslatot
nem fogadja el:

].) hozzájárul a Budapest VIII., 34926/0/A/5 helyrajzi szómon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Víg u. 28. szám alatti, 33 m, alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem

lalrás célú helyiségre a bérleti szerződés meglcötéséhez, hatdrozott időre, 2019. december
3]-!8 az Interkultuľális Párbeszéd KÓzhasznú Alapínánnyal, iroda céljára 6'542,- Ft/hó
+ Afa bérleti + kozüzemi és különszolgóltatási díjak összegen.

2.) az I.) pontban megállapított bérleti díjakfeltétele, hogl a bérlő kateles a honlapján, sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefvárosi onkormányzatot tómogatók'ént szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményelcről fogadóóra, głiÍlés,

r e nde zv ény, t anác s ko z á s, t anác s adĺź s) a B ér b e adó t t áj é ko z t atni, me ghív ó t kül de ni.

b) minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szakľnai tervét,

amelyből kiderĺil, hog milyen eseményeket tervez az év sorón megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgólja Józsefváros
és a józsefvárosi lal<osok érdekeit.

c) minden év május 3I. napjáig az előző éves tevékenységéről szóló, az onkormányzat
ált al me ghat ár o z ot t t ar t almú s z alcrn ai b e s z ámo l ój ót.

d) a helyiségben az alapszabĺźlyában megielah célolcnak megfelelően a bérbeadóslror
enge dély ezett tev élrenys é get folyamat o s an folytatni.

3.) a szakrnai terv és a szakĺnai beszámoló értékelésére és elfogadósára a hatásk)rrel
rendelkező bizottság (Humánszolgáltatósi Bizottsóg) jogosult. Amennyiben a hatóskörrel
rendelkező bizottság a szakĺnai tervet és beszámolót elfogadta, úg a civil tevékenységhez

lrapcsolódó bérleti díj az adott évre is érvényben marad.
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4.) amennyiben a szervezet a 2.) pont szerinti első éves beszámolójót a szalcĺnai bizottság
részére benyújtotta, és azt a bizottsĺźg elfogadta, az Önkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogolrat g,lalarló bizottsóga hźrelemre a bérleti díjat a helyiség
Józsefváros, valamint a józsefvárosi lalasok érdekében folytatott tevékenység szerinti
kihasználtsága Íiiggyényében a 248/2013. (ĺ/I.]9.) számú Képviselő-testiileti hatórozat
26. pont a.), b.) vagł c.) pontja szerinti mértélcre módosíthatja, a bérleti szerződés eg,léb

feltételeinek változatlanul hagłása mellett.
5.) amennyiben a bérlő a fenti kt;telezettségeinek nem tesz eleget, illetye a szalĺrnai terve,

szalcĺnai beszámolója alapjón nem bizonyított, hogł tevékenységét legalább részben
Józsefváros érdekébenvégzi, úg abérleti díj az érintett ĺźv január I. napjától, az aklrnr
érvényes szabólyok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + inÍláció értélve
emelkedik Amennyiben a bérlő szalcĺnai terve vagł beszámolója alapján bizonyított, hogł
tevékenységét csak részben végezte Józsefiáros érdekźben, úg a bérleti díja a nem lakńs
célú helyiségek bérleti díjónak mególlapítósáról szóló 248/20]3. 0/r.]9.) számú
Képviselő-testületi határozat 26. pontjóban meghatározott eggłel magasabb lategóriába
sorolt bérleti díjra emellrcdik.

6.) a bérleti szerződés megkatésénekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában ólló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szómú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet l4. s O belr'ezdése alapjón 3 hąvi
bérleti díjnak meýlelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegłző előtt egłoldalú lu;telezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 20|4.jú1ius 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt a határozatban foglaltakľól 2014. júlĺus
24.én éľtesítették További intézkedést nem igényel.

Beľuhlźzói nyilatkozat a Budapest WII. keľíilet Golgota téľ dtépítésével kapcsolatos
kö zvÍlltg ít lts kezelé s b e adds lÍh o z

7 92 I 201 4. (vII. 2 1.) sz. Váro s g azdá|ko dási és P énzüryĺ B ĺzo tts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 1 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a VIII. keľület Golgota téľen elkésznlő kozvilágítasi berendezéseket a Budapesti Dísz- és
KözviIágítasi Kft-nek (1203 Budapest, Csepeli átjźLÍő 1-3.)' mint a meglévő kĺizvilágítási
berendezések Ĺizemeltetĺĺjének üzemeltetésre téľítésmentesen átengedi.

Felelős: polgáľmesteľ
Haüíridő: a sikeres műszaki źltadást átvéte|t követően

2.) felkéľi a polgáľmestert az iizemeltetési szerződés a|áítástra.

Felelős: polgármesteľ
Haüáľidő: a sikeľes miĺszaki źltadást átvételt ktivetően

3.) vźilalja, hogy a VIII. keľület Golgota téľ esetében meglévő koz-ĺilágítási beľendezés
felújítása sorĺĺn az e|bontźsľa keľiilő, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fulajđonában
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lévő közvilágítási berendezések maruđvźnyéľtékével elszámol becsült költsége
250.000,- Ft + ÁFA-, a Budapest Fővaros Főpolgáľmesteri Hivata\a fe|é történő
fulajdonjog átađás figyelembe vételével, melyľe feďezetet biztosít a 2014. évi
k<iltségvetés parképítések parkfenntaľtás 80103 cím felújítási e|ókźnyzat, paľkok,
játszóterek felújítása sor.

Felelős: polgaľmesteľ
Határidő: a sikeres mtiszaki átadást átvételt követően

4.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy amint a jogszabźiyi kömyezet lehetővé teszi, a kĺizvilágítási
berendezések tulajdonjogának źúadźsźú Budapest Fővaĺos Főpolgáľmesteri Hivataléntů
kezdeményezze, és a fulajdonjogban tcirtént vá|tozźsrőI írásban értesítse a Budapesti
Disz- és Közvilágítási Kft-t.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a sikeres műszaki átadást átvételt kovetően

A Váľosfejlesztési és Főépítészi Üryosztály tájékoztatása alapján: A Golgota tér
átépítése végľehajtásľa keľült, a mĺĺszaki átadás.átvétel 20t4. augusztus 28-án
megtöľtént, a BDK Kft. üzemeltetésľe ńtvette az elkészült kiizvitágításiháiőzatot.

Javaslat a ,,A megújullí Teleki LtÍszló téľen létesítendő gľóf Teleki Lltszló életét és a
tér történetét bemutató emlékhely kialakítđsa,, túrgyíl, Mészúros Attila míívésszel

kötiitt szerződés módosítlts dra

79312014. (WI.21.) sz. Városgazdáůkodźlsi és Pénzĺigyĺ Bizottsáęhatározata
(10 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. aMészźlľos Attila szobrászművésszel az MNP III. Teleki Lász|ő téľ rehabilitáciőjanak
kivitelezéséhez kapcsolódó, ,,Üőf Teleki Lász|ő éIetét és a tér történetét bemutató
emlékhely kialakításď' tárgy,tl,2013. november 5-én kĺitött fę|haszná|ási szerződés 4.2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

módosított 4.2. pont

A Szerzőďo Felek megállapodnak, hogy a műalkotás helyszínľe szźů|itásának és

elhelyezésének befej ezési hataridej e 201 4. szeptember 1 0.

Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: 2014.július 2 1.

2. felkéri a polgáľmesteľt a fe|haszntiási szerződés módosításának a|áírására.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: zll4.július 28.

A Polgáľmesteri Kabinet, valamint a Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügrosztály
tájékoztatása alapján: A határozatban szereplő módon a szobrászművésszel ki'tiitt
szeľződés mĺídosításľa és a|áírálsra keľĺilt 2014. júIius 30.án. A szobľok feláIlításľa és

átadásľa keľültek 2014. szeptembeľ 10.én.
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Javaslat Vas Ddvid tanúcsadói tevékenységének 2014. jílnius havi teljesítés
igazollÍsúra

79412014. (vII.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bĺzottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 1ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási ésPénnjgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Vas Dáviddď kötött megbízási szeľződés teljesítés igazo|źĺsźi
20 | 4. j únius l -j étől f}I 4. j únius 3 O-ig terj edő időszakľa.

2. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírásfua.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 20|4. augusztus 5.

A Jegĺzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iroda táĄékoztatása alapján: Vas Dávid
részére a teljesítésigazolás a|áírása megttiľtént.

Iavaslat a ruharos agyvédi lľoda tanúcsadói tevékenységének 2014. június havi
telj es í,tés ig azolós dľa

795120|'4. (vII.21.) sz. Váľosgazdá'Jkodálsĺ és Pénzüryi Bizottsághatáľozata
(10 ĺgen' 0 nem, t Íartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi Irodával kdtött megbízási szerződés teljesítés
igazolésát 20 I 4. június 1 -j étől 20 I 4, j unius 3 0-ig teľj edő időszakľa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźnozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs a|źirásźtra.

Felelős: polgiíľmester
Hatĺáľiđő: 20|4. augusztus 5.

A Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iroda táĘékoztatása alapján: a Juharos
Ugyvédi rľoda részére a teljesítésĺgazolás aláírása megtiiľtént.
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ravaslat Teszđrsz Kúroly tandcsadói tevékenységének 2014. június havi teljesítés
igazollÍsdľa

79612014. (vII.21.) sz. Váľosgazdáilkodálsi és Pénziiryĺ Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 1' tartőzkodás szavazattal)

A Viĺĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Teszźlrsz Karollyal kötött megbízási szerződés teljesítés
igazo|ásźÍ 20 1 4. j únius 1 -j étől 20 | 4. j únius 3 0-ig teľj edő időszakra.

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

Felelős: polgáľmesteľ
Hataĺidő: 20|4. augusztus 5.

A, Jegĺzői Kabinet Szeľvezésĺ és Képvĺselői Iroda tájékoztatása alapjánz Teszársz
Káľoly részéľe a telj esítésigazolás a|áńrńsa megtiirtént.

Javaslat Harkdly Gyöngyi tandcsadóí tevékenységének 2014. június hűvi teljesítés
igazollźsdra

7 97 ĺ2014. (WI.2 1.) sz. Váľos g azdá.Jkodási és Pénzügyĺ Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Harkály Gyĺingyivel kötött megbízási szerzodés teljesítés
igazolźsźlt 20 | 4. j únius 1 -j étől 20 1 4. j únius 3 0.i g terj eđő időszakľa.

2. felkéri a polgĺíľmesteľt a hatźtrozat l. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírźsźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. augusztus 5.

A Jegyzői Kabĺnet Szeľvezési és Képvĺselői lľoda táĘékoztatása alapján: Haľkály
Gytinryi r észér e a telj esítésigazolás aláíľása megtiiľtént.

HozzójlÍľulós a Budapest WII., Jóaef körút ............ szdm alatti,
h e Iy r aj zi s zdm ú lakds in g atl anr a v o n atko zlí aj d n dé ko zlÍs i s ze r ződ é s b e n fo g I a lt 2/4

arúnyú tulajdonjogszerzéshez zÁnr ÜĺÉs

7 9 9 l 20 1' 4. (WI.2 8.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dás ĺ és P énzü gy ĺ B izo tts ág határ ozata
(11 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yérosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat, mint
je|záIogogjogosult képviseletébenhozzájĺĺľula helyrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., József körut ... szám alatti ingatlan tekintetében S.
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I. valamint gyermeke S. T. között 2014. június 18-an létľej<itt Ajźndékozźsi Szerzőđésben
.foglaltak szerint S. T. 2l4 aÍarrytl tulajdonjoganak ajźndékozás jogcímén ingatlan-
nyilvantaľtásba töľténő bejegyzéséhez a Jőzsefuárosi onkormźnyzat javźra l. ranghelyen
bejegyzett je|zźiogsog, elidegenítési és terhelési tilalom fenntaľtása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataridő: f0I4. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A hozzájárulĺí nyilatkozat átadásra keľült az
üryféI részére. Aziig; további ĺntézkedést nem ĺgényel.

J av as I at a H o r ú n s zky u b ö lcs ő de fel új ít ós a t dr gy ĺl kij zb e s ze r zé s i. e lj úr ds
eľedményének megdllapítlÍsdra ZART ULES

80 0 l 20 1 4. flTII.2 8.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dás i és P énzůĺ gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a,,Vállalkozási szerződés keretében a Horánszlql
u. bölcsőde felújítása,, tźlreyűközbeszerzési eljáĺásban úgy dönt, hogy

1. a kö,zbeszerzés nettő 24.500.000 Ft becsiilt éľtékét ĺettő 428.496 Ft-ta|kiegészítí, melynek
feďezete költségvetés 11601 cím felújítási e|őirényzatĺán rendelkezésľe áll.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4.július 28.

2. az IIĺ/OTTOM Kft. (1 1 18 Budapest, Somlói ttt 64-68.) és a BAUFIT-SPORT Kft. (1104
Budapest, Haľmat u. 164. VI. 40.) ajĺĺnlattevő által benyújtott ajĺĺnlat éľvényes, veltik
szemben nem állnak fenn kizríró okok és ajźnlattevők alkalmasak a szeruődés teljesítésére.
Az ajánlattevők ajánlataí megfelelnek az ajanlattételi felhívásban és a vonatkozó
j o gszab áLyokban _ kiilönö s en a Kbt-b en _ fo glaltaknak.

Felelős: polgiáľmester
Hatlĺľidő: zll4.július 28.

3. a TETo-rÉľ,ĺÉNy Kft.. (1072 Budapest, Rĺĺkóczi út 40. VI. 20.) aján|attev(5 áIta|

benyújtott Ąźnlat érvénytelen. Ajanlattevő nem tett eleget a hirínypótlási felhívásban
foglaltaknak (az e|őirt hataridő leteltéig nem nyrijtott be hianypótlást), így u áIta|a

benyrijtott ajánlat a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjan érvénytelen (egyéb módon
nem felel meg az aján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban meghatáĺozott
feltételeknek).

Felelős: polgármester
Hatláľidő : 20|4.jú1ius 28.

4. az e|jźtrás nyertese a BAUFIT-SPORT Kft. (1104 Budapest, Haľmat u. 164. VI. 40.)
ajźn7attevo' a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatású ajźn|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés
a) pontja szerint. Elfogadott ajźn|ati ĺĺľ: nettó 24.928.496Ft.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: zll4.július 28.
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5. a BAUFIT-SPORT Kft-vel (1104 Budapest, Haľmat u. 164, VI. 40.) vállalkozási
szerződést kĺlt a határozatban foglaltak a|apjźln, és felkéri a polgármestert a szerzóđés
aláításźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a szerzódés a|áírásänak határideje a Kbt-ben meghatározott szerzódéskcitési

moratóriumot kĺjvetően.

A' Jegyzői Kabinet táfiékoztatátsa alapjánz azF;sz-Keľ Kft. intézkedett az aján|attevők
éľtesítéséről. Az onkormányzat a nyeľtes ajánlattevőve| 20|4. augusztus 15. napján
vállalkozási szerződést kiittitt, a kivitelezés megkezdődiitt. Azú)sz.Ker Kft. ĺntézkedett a
tájékoztatól az e|járás eredményéről tá'ľgĺűl dokumentum Kłizbeszeľz.ósĺ Értesítőben
tiiľténő megjelentetése éľdekében, mely aI8507|20|'4 iktatĺíszámon megielent.

Javaslat az MNPIII. keľetén belĺil szomszédsógi hđafeliigyelői ltllds betijltéséľe
zÁnr ťjĺrs

801 1201'4. (vII.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, I t'artónkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Magdolna Negyed Program III.

keretében, a Budapest VIII. Szeľdahelyi u. 18. szźtm alatti önkoľmányzati éptiletben

szomszédsági hazfelügyelőként a Józsefuaľosi onkoľmanyzat megbizza H. s-t (1086
Budapest, szĹil: . ....), egyben felhatalmazza a polgáľmestert a vonatkozó
megbízásiszerzodésa|źtírásźraaza|ábbifeltételekkel:

- a megbízási szeruodés 2014. augusztus l.jétől 2015. május 30-ig taľtó' határozoLt
idejtĺ,

- a megbízźtsi đíj bruttó 197.|00,- forint + jrĺľulékai havonta, a szerzódés
megsziĺnés éíg vagy megsziintetéséig,

- a Józsefuaľosi Köztertilet.feliigyelet és Váľosiizemeltetési Szo|gá|at szo|gélati
mobiltelefont biĺosít szabadkapacitásĺínak terhére.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Kĺizteľiilet-felügyelet és Viírosüzemeltetési Szolgálat
ígazgatőja

Hatáľidő : a megbízási szęrző dés a|źtírásźnak határiđej e 20 I 4. j úl ius 3 1 .

A PolgáľmesteľÍ Kabinet, valamint a Jĺízsefuárosi Váľosůizemeltetésĺ Szolgálat
táfiékoztatása alapján: A H. S. által benyújtott pá|yázat éľvényes és eredményes volt.
Nevezett 2014. szeptembeľ 8.án megkezdte tevékenységét, és azőta is szeľződésszeľííen
folytatja.
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Kij zter íilet- h aszn dlati kérelmek elbír dlós a

802 12014. (vII.28.) sz. Város gazd álkodási és P énzüryi Bizotts ńg határ ozata
(11 ĺgen' 0 nem, 1tartőlzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájźru|tlst ad _ díjmentességgel _ aza|ábbi ügyben azza|, hogy a Palota Piknik Egyesület a
kieső paľkolási díj ÁFA tartalmát - 76 331,- Ft-ot köteles megfizetni az onkoľmźnyzatfe|é.

KözteľĹi1et-hasznźúő'kéľelmező: Palota Piknik Eg;resület
(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 2.)

Kdzteľület-hasznźiatideje: 20|4. augusztus 6. -20|4. augusztus l1.
Közterulet-hasznźt|atcé1ja: Lecsófrĺiccs Piknik
Kozterület-haszná|athe1ye: I(rudy Gyula u., Mikszáth Kálman tér, Szentkirályi u.

(Múzeum u. - Baross u. között)
K<izterii1et-hasznźiatnagysága: 1 500m2

Felelős : polgĺírmester
Hatáĺlđő: 20| 4.július 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ůiryfél részére2014. augusztus 1.jén kiadásľa keľĺilt.

803 12014. (vII.28.) sz. Váľos gazdálkod ási és Pénzůiryi Bizotts ág határ ozata
(l.1 igen' 0 nem, 1Íartőzkodás szavazatta|)

A Vríľosgazdálkodási és Péĺlzligyí Bizottság úgy dönt, hogy közeľtilet-haszná|ati
hozzájźru|ást ad - teljes díjfizetésse| - az altlbbi tigyben:

KözterĹilet-hasznáIő.kéľelmező: Kiadó Kocsma Kft.
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 6.)

Közterü1et.hasrná|atideje: zlt4.augusztus l. - 20|5.július 31.
Kĺizteľület-hasznźůatcélja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-hasznźt|at helye: Bacsó Béla u. 28. (rásar u.2.)
KözterĹilet-hasznźt|atnagysága: 6m"

Felelős: polgáľmesteľ
HatÁndő: f0| 4.július 28.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
üryfél részére 2014. augusztus 2-án l<iadálsra keriilt.

80 4 12014. (vII.28.) sz. Váľos gazdálkodás i és Pénzůiryi Bĺzotts ág határ ozata
(l.1 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

I. A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájaru|źĺst ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi tigyben:
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Közteľü1et-haszná|ő,kéľe1mező: fr)pkar Zrt.
(1|49 Budapest, Egressy út 28-30.)

Közteriilet-hasznźiatideje: 20|4.július 28. -2014.szeptember30.
KözteľĹilet-hasznźtlat céIja: építési munkateriilet
Kĺizeriilet-hasznźiathelye: TolnaiLajosu.21.
Kdzteľiilet-használatnagysága: 11lm,

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014.július 28.

il. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi az Epkar
ZÍt.kizteruIet-haszná|atát építési munkaterület céljából 20|4.július z4-tóIjúlius 27.iga
Tolnai Lajos u. 2|. sz. házesetében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014.jú1ius 28.

A VaryongazdáIkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztáiy táfiékoztatása alapján: A'batátozat az
iigyfél részére2014. augusztus l-jén kiadásľa került.

80512014. (vII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottsńghatározata
(11 ĺgen' 0 nem, t tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizot1ság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznáIati
hozzájarulást ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi Ĺigyben:

Közteľület -hasznáIő, kéte|mezo: Táľsasház Népszínház u. 22.
(1081 Budapest, Népszínhaz u.22.)

Kcizteľiilet-haszná|atideje: 20|4.július 29, -2014.augusztus 4.

Közteľiilet-hasznźĺIatcé|ja: építési munkaterĹilet (víze|vezetők cseréje, statikai
munkálatok)

KĺjzteľĹilet-hasznáIathelye: Nép.színhaz v22.
Közteľtilet-haszná|atnagysága: 5m"

Felelős: polgáľmester
Hataridő : f0 t 4. j ulius 28.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél részére2014. augusztus l.jén kiadásra keľĺilt.

80612014. (vII.28.) sz. Váľosgazdá.J.kodálsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(11 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-használati
hozzájanilást ad _ díjmentességgel _ az alábbi ügyben:

Kĺizteľii1et-hasznźllő,kére1mező: Saltem Kft.
(||34 Budapest, Kassák Lajos u. 11-13.)
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Közteriilet-haszĺá|at ideje: zUl4.július 28. -2014. augusztus 19.

Kciaeľület-hasznźtlatcé|ja: építési munkateľĹilet (tető felújítási munkálatok,
konténer, előtető építés)

KözteľĹilet-hasznźůathelye: SzźnaďosĹlt4.
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 47 Írŕ

Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: 2014.július 28.

III. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Saltem
Kft. kĺjzteriilet-haszná|atźi építési munkateľület céljából 2014. július l4-to|július 27-ig a
Szźzados űt 4. sz. haz esetében.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatĺĺridő: zIl4.július 28.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztáty tájékoztatása alapján: Ahatńrozat az
ůiryfél részére2014. augusztus l.jén kĺadásľa kerĺilt.

Tulajdonosi hozatjdrulds a Budapest WII. ker. Népszínhđz utca Teleki téľi
s za kasuźn ak fel új ítlÍs a közter Íileti m un kdih o z

80712014. onl.28.) sz. Váľosgazdá'Jkodálsĺ és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáralásźúadjaa
Budapest VIII. ker. Népszínhrĺz utca Teleki tén szakaszának felújítása közterületi munkáihoz.

Ügyiratszám : 16-4t7 /20t4.
Kérelmező: BKK Zrt. megbízásából Via Futura Kft. (tervezo:Lantai Gyula)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. NépszíÍlház u. hĺsz.: 347512 és35123/7, (Teleki téľi, Kun utcai,
Baueľ Sándor utcai csomópont) aszfa|t Íftpálrya, Népszínhaz u. 57-59. számok előtti
jańa (peron), paÍk felőli villamos megálló jarda (peron), bontással és
burkolatbontással érintett.

Helyľeállítási kĺitelezettség:
- az útpálya teljes szélességében és ľétegrendjében. a villamos megállók peľonjai és a

iaľdák teljes szélességében és teljes réteqľendben töľténő végleges helyľeállítása"
átépítése.

- a ztildteľĺileti szakaszok védelme . teljes helyľeállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseréje, cseľjék és fiĺ újratelepítése) a 3412008. (vil. 15.) Főv. Kry. rendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6) bekezdése szerint,

- abuľkolatbontáshelyszínételkertilő útvonalat jő||áthatőaĺje|zik,
- jól |źihatőantajékoztatják aztlthasznźllókat a burkolatbontás vlĺľható iđőtaÍtaffLźről,
- köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben történő elkészítéséľe,
- aben:ŕľráľ;ő és kivitelező kĺjzĺisen 5 év gaľanciátvá||a| a helyreállított burkolatéľt.

r67



Egyéb kikötések:
- Az engedélves. a kivitelezés teľĺiletén éľĺntett ktizműtulaidonosok

(kiizműszoleáltatók) eseti előírásai alapián véezi az építést. valamint tőlĺik
helyszínĺ szakfelügyelet kér.

. Felhagyott kiizmű, vezetét kĺíbel a fiildben nem maľadhat.

Taryy: Tulajdonosi hoz-zajárulás a Budapest VIII. ker. Népszínhaz utca Teleki téri
szakaszánakfelújításakĺĺzterületimunkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: ZlI4.július 28.

A Vag5rongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatńsa alapján: A tulajdonosi
és kiizútkeze|ői hoz'zńjárulás kiadásľa keľült.

Javaslat az Uj Teleki téri piac běrlői kérelmeínek elbírúlúsdľa

808 l 201 4. (vII. 28.) sz. Váľo s g azdá.J,ko dáls i és P énzüryi B izotts ág határ ozata
(12 ĺgen, 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a G4 jeltĺ tilethelyiségben folytatható tevékenységi kör vegyi iĺľu és illatszer
éľtékesítéssel tĺiľténő bővítéséhez nem jźru| hozzá.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatĺĺľidő : 20|4.július 28.

2. hozzajźru| aBatta-Pa|etta Kft. részéte azÚJ Teleki téri piacon lévő F jelű üzlethelyiség
székhelyként töľténő b ej e gy zéséhez.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4.jú1ius 28.

A Varyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztály táfiékoztatása alapján: A
határozatban foglaltakrő| az ůiryfelek íľásbelĺ éľtesítése megttirtént. A Batta.Paletta Kft.
a székhely bej egyzéshez szükséges dokumentumokat megkapta.

Tulajdonosi hoaójdrulds a 4. sz. Metľóvonal Baross térifelszíni rendezés (Budapest
WII. keľ. Festetics utcai) közúti jelző alépí,tmény közteriileti munkúihoz

809 l 2014. (vII.28.) sz. Város gazdálko d ásĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 ť'artőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy Tulajdonosi hozzźljálrulásźt adjaa
4. sz. Metróvonal Baľoss téri felszíni rendezés (Budapest VIII. ker. Festetics utcai) kozíti
jelző alépitmény kdzteľiileti munkáihoz.
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Ugyiratszám: 16-77 0120|4.
Kérelmező: Közlekedés Kft. (tervezo: Borsós Feľenc)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Festetics Gyĺirgy u.2-4. számok e|ótti aszfa|t jáľďa hľsz.: 34580,
bontással és burkolatbontással érĺntett.

He|yt eźilítasi ktitelezetts ég :

- a iarda teljes szélességében és teljes rétegrendben történő végleges helvreállítása.
- abuľkolatbontás helyszínét elkeľĹilő útvonalat jól láthatóan jelzík,
- jól |źúhatőantájékoztatjekaztÍhaszná|ókat a burkolatbontas váľható időtartamaról,
- köte|ezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺiľténő elkészítéséľe,
- aberuhrŁó és kivitelező közosen 5 év sarancíátvźi|a| a helvreállított buľkolatéľt.

Egyéb kikĺjtések:
- Áz engedélves. a kivitelezés területén éľintett kiizmíĺtulaidonosok

(közmiĺszolgáltatók) eseti előíľásai alapián végzi az építést. valamint tőliik
helvszíni szakfelügyeletet kéľ.

. tr,elhagyott kiĺzmű, vezeték, kábel a ftildben nem maradhat.

Tłĺľgy: Tulajdonosi hozzájarulás, a 4. sz. Metróvonal Baross téri felszíni rendezés
(Budapest VIII. ker. Festetics utcai) koztlti jelzó alépítmény közteľĹileti
munkáihoz.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 20|4.július 28.

A Vag5rongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztáiy táĄékoztatása alapján: A tulajdonosi
és közrĺ tkez e|ői horzájá ru lás kĺad á s ľa kerůilt.

K. Sz szellemi szabadfoglalkozlźstł önadóuí magúnszemély és a Zupp Group Kft.
bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keríilet, Futó u 3. szúm alatti iires,

önkormdnyzati tulajdonú nem lakús céIíl helyiségre

8Í0120|4. o.II.28.) sz. Váľosgazdá|kodálsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hoaó a Budapest
vlil.' 35579l0ĺN5 he|yrajzi szĺĺmon nyilvĺĺntaľtott, természetben a Budapest VIII.' Futó
utca 3. szźĺm a|atttalá|hatő,25 m, alapteľülehĺ, iiľes, önkormányzati fulajdonú, utcai bejĺĺľatu
ftildszinti helyiség bérbeadásźłloz K. Sz. szellemi szabadfoglalkozásrĺ önad'őzől
magánszemély részéľe.

Felelős : Kisfalu Kft . tigyve zetó ígazgatőja
Hatźľĺdtj:- 20 I 4. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľIőt ahatározatban foglaltakľól 2014. júlĺus
30.án írásban éľtesítették. További intézkedést nem igényel.
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811l20L4. (vII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 ť'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII., 3557910lN5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII., Futó utca 3. szám alatttalźůhatő,zs m'alapterülehĺ, iires, önkoľmiĺnyzati tulajdonú,
utcai bejĺáľatu ftjldszinti helyiséget t<lrli a lakásállomanyból, és a továbbiakban a nem
lakás célj ára szol'gźtlo helyiségek közcitt taľtj a nyilvan.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen hatarozat 1.) pontjában meghatározott helyiség
tekintetében, az onkormányzat képviseletében kérje a Ftildhivataltól a funkcióváltás
źúlłezetését.

3.) hozzájárul a Budapest VIII., 3s579l0lil5he|yrajzi számon nyilvlĺntaľtott, teľmészetben
a Budapest VI[., Futó utca. 3. szźtm alat1 ta|á|hatő, 25 m" alapterülettĺ, tiľes'
ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejĺáľatu ftildszinti helyiségľe előbéľleti szęrzodés
megkötéséhezhatáĺozatlan iđőtartaIrlľa 30 napos felmondással, de maximum a helyiség
funkciójanak a ft'ldhivatali nyilvántartásban tĺjľténő áfrezetéséig, a Zupp Gľoup Kft.
tészéręrakátozás cé|jfua,23.466.. Ft/hó + Áfa béľletĺ łkijziszemi- és különszo\gźl\tatási
díjak összegen.

4.) az előbér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában áltó
nem lakás céIjźtta szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szźrrÍlBudapest Józsefuaľosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|jaa leendő bérlő.

5.) amennyiben a helyiség funkciójának a fi'ldhivatali nyilvantaľtásban t<jrténő átvezetése
megtöľténik, hozzájárul aBudapest VIII.' 35579ĺ0lN5 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., ľ.utó utca. 3. szźm alatt talá|hatő, 25 rŕ alapteľületű,
tires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejźratű Íiĺldszinti helyiség bérbeadásźůloz
határozat|an időľe 30 napos felmondássa| a Zupp Gľoup I(Ít. részére ra|<tźlľozás céljźra,
23.466.-Btthő + 

^f^bérlreti+kozilzemi- 
és ktilönszolgéůtatási díjak összegen.

6.) a béľleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljára szo|gźl|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szźtmű Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyztl előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozat a|áírőtsźÍ vtůIalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 2014. augusztus 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlő a ľendeletben foglalt hatáľidőn belůil nem
kötötte meg a szeruődést. TovábbÍ ĺntézkedést nem ĺgényel.

Puka EdulÍľd egyéni vúllalkozlí a bérleti díj megdllapítósdnak módosítlźsdra
vonatkozó kérelme a Budapest WII. Jóaef u. 46. szdm alatti, Íires ijnkormdnyzati

tulaj don ú helyis ég tekíntetében

81212014. (vII.28.) sz. Váľosgazdń|kodálsĺ és Pénziiryĺ Bizottsághatározata
(l2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) móđosítja a 393/2014. (Iv. |7.) számű hatfuozatát a bérleti díj tekintetébeĺ az alábbiak
szeľint: hozzájźtrul a Budapest VIII., 35044l0l1J2 helyrajzi szĺĺmon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII., József u. 46. szźm atatt ta|źůhatő, 32 m2 alapteľĹiletíi, tires önkormányzati
fulajdonú, utcai bejĺĺľatu, ftildszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához hatźlrozott
időtartamľa,2019. december 3l. napjáig,zö|dkávé feldolgozásaésraktározás (szeszesital
áľusítás nélkiil) céIjára,28.800,- Ft/hó + Afa bérleti + könlzemĹ és kĺilĺinszolgáltatási díj
összegen.

2.) u onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) szźmű önkoľmányzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt, bérleti szerzőđés megkötésére vonatkozó hataĺidőket jelen
határozatrőlszólóéľtesítéskézhezvételétőlkellszźlmítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. augusztus 13.án a szerződés megkiitésľe
keľült. További ĺntézkedést nem ĺgényel.

sINGER-rtjĺnpĺÜĺE KÍt,bérlő óvadék mérséklési kérelme a Budapest WII.
keríilet Kőfaragó u 5. szúm glatti önkormdnyzati tulajdonú helyíségek

vonaĺkozltsúban

813 12014. (vII.28.) sz. Város gazd álkodásĺ és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) mlÍdosítia a33|l20|4. (III.24.) száműhatáľozat 3. pontját, a k<ĺvetkezők szerint: a bérleti
szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat fulajdonában álló nem lakĺĺs
cé|jara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számtl
Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzatĺ rendelet 14. $ (4) pontja a|apján2-2havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kłĺzjegyzii
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áńtását vállďja a leendő bérlő, tovźtbbá
feltétel, hogy a Singeľ-Fülemtile Kft. fennálló haszná|ati dijhátra|ékát a bérleti
szerzőďések megkötése előtt kiegyenlítse.

2.) az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|játa szolgá|ő helyiségek béľbeadásĺĺnak
feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI. 20.) szźm,(l ĺĺnkoľmlínyzati rendelet 18. $ (1)
bekezdésében foglalt, béľleti szętzodés megkĺitésére vonatkoző hatĺĺľidőket jelen
hatźtr o zat ől szó 1ó éľte sítés kézhezv ételétől kel l szĺĺm ítani.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatźndíĺ : f0 1 4. augusztus 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt 20|4. augusztus 13.án éľtesítették.
Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

t7l



onos HulladékgyíÍjtő KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Lujza u. 34.
suźm alatti iires, tinkormdnyzati tulajdonú nem lakđs célíl helyiségre

814 12014. (vII.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bĺzotts ág batá'ľ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hozzlŕ a Budapest
vlil., 3543010lN0he|yrajzi számon nyilvantartott, teľmészetben a Budapest VIII.' Lujza u.
34. alagsoľ 5. szám alatttalźiható, 18 m2 alapteriiletű, iires, cinkormányzati tulajdonú, udvari
bejaľatú' alagsori helyiség bérbeadásához azonos Hulladék5ĺűjtő Kft. tészérę.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuidő : 20| 4. augusztus 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. július 30-án íľásban értesítették a
határozatról. További ĺntézkedést nem ĺ gényel.

D. Zs. és S. Zs. lűj béľleti jogviszony létesítésére, bérlőtórsi jogviszony létesí,téséľe

vonatkoaí kéľelme a Budapest WII. keriilet, orczy í,t 45. szđm alatti önkormúnyzatí
t ulaj don ú h elyis ég von atko zđs úb an

815120|4. (vII.28.) sz. Váľosgazdáikodátsĺ és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(|2 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájaru| a Budapest VIII., orcry ti 45. szźtm a|atti' 35g44l0lN|0 hĺsz-ú, 3I fił
alapteriiletű nem lakás célú helyiség bérbeadásźůĺoz D. Zs. és S. Zs. részére l év
időtartamĺa bérlőtársi jogviszony létesítéséhezbérleti szerződés keľetében 19.975,- FtIhő
+ Áa bérleti +kön,lzemi + kiilĺinszolgáltatási đíjak összegű bérleti díjon a lakássá töľténő

átminősítés miatt.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormźnyzat fulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmű Budapest Józsefuĺírosi onkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettséglá|Ia|tsi nyi|atkozat alźlításált vá|la|jzk a
bérlőtáľsak.

3.) a Budapest VI[., orczy ít 45 . szám a|atti, 3594410l N 1 0 hľsz-ú nem lakás cé|jźra szo|gáIő

helyiség firnkcióváltása miatt sziikséges alapítő okirat módosítás ingatlan-nyilvĺĺntaľtásba
történő bejegyzésének hatáľideje a bérleti jogviszony vége. Amennyiben ezen határidőig
D. Zs. és S. Zs. elvégzik az alapitő okirat módosítást (csatolás, funkcióváltás), anely az
ingatlan-nyilvántartáson źfilezetésre keľĺil, akkor a Bizottság a helyiség lakássá
minősítéséről, valamint a feltételek fennállása esetén annak béľbeadásáról kiilön dönt.

4.) amennyiben a bértőtlĺľsak a határozat 3.) pontjában foglalt módosítast és ingatlan.
nyilvĺántaľtáson tĺirténó átvezetést nem végzikel, rigy a lakásbérleti szerződés megkĺitéséľe
nem keľülhet soľ' a helyiséget ahaszĺźůőknak kiürítve, haladéktalanul az onkoľmźnyzat
biľtokába vissza kell adniuk.
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