
5.) u 1.) pont szerinti bérleti szeruódés megkotésének elmaradása vagy a 4,) pont
megvalósulása esetén, a helyiség helyiségként vagy lakásként tĺjrténő hasznosításaĺól,
ebhez kapcsolódóan aZ eredeti állapot helyreállításaľól vagy az a|apitő okiľat
módosításaról a Bizottság a költségek ismeretében dtint. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a
döntés előkészítése érđekében mérje fel a sztikséges költségeket, készítsen előterjesztést
és tegyen j avaslatot a hasznosításľa vonatkozőan a Bizottság részére.

Fclclős: Kisfalu Kft. ügyvczctő igazgatőja
Hataľidő: f01-4. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. szeptember 2.án a szerződés megktitésľe
keľüIt. További intézkedést nem ĺgényel.

ravaslat gépkocsi-beúIllÍ běrbeaddsdra (2 db)

816ĺ2014. (vII.28.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzü5li Bizottsághatńrozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. eneedélvezi K. Z. részéte határozat|an idejű béľleti szerzodés megkĺĺtését a Budapest
VI[., Sarkĺány u. 11. szźm a|alti' 36005 hľsz-ú |akőház udvaĺán kialakított gépkocsi-
beźi|őra,3O napos felmondási idővel 6.476,-Ft+ Äfa/hő béľleti díj mellett.

2. Az 5912011 . (XI.07.) szźtm,ű onkoľmrány zati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerzőďés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegú
óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. CXI.07.) számű onkoľmanyzatírenďelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjan
eltekint az egyolđalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba fog|a|ásátő|, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatarídő : 201 4. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ä' határozatrő| sző|ó éľtesítést az ĺiryfélnek
kiküldték. A béľletĺ szerződés nem kerĺilt aláírásra. Az ügy további intézkedést nem
igényel.

81712014. (vII.28.) sz. Váľosgazdáůkodálsĺ és Pénzü5ri Bĺzottsághatározata
(l'2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. enqedélvezi K. Z. részére hatźrozatIan idejíĺ bérleti szerzodés megkötését a Budapest
VIII., Sárkany u. 11. sztlm a|atti' 36005 hrsz-í |akőház udvarán kialakított gépkocsi-
beźi|őra,3O napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfa/hó béľleti díj mellett.

2. Az 59120|1. CxI.07.) számű Önkoľmanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése atapjana bérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megťrzetése.
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3. Az59l20I1. (XI.07.) számu onkoľmanyzatircndelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|da\ú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzíĺi okiratba foglalásától, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáńdő: 20|4. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľól szólĺí éľtesítést az ĺĺgyfélnek
kiküldtélĹ A bérletĺ szerződés nem kerüIt aláíľásľa. Az üry további intézkedést nem
igényel.

A Budapest WII.' Jóaef utca 11. fi)ldszint 8. szúm alatti, 35222/0/A/29 helyrajzi
szúmú, hatúrozott időľe szóló béľIeti joggal teľhelt iizlethelyisěg elidegenítése

8t8 l 20 1 4. (vII.28. ) sz. Vá ľo s g azdá'Jko dás Í és P énzüryi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đĺint, hogy

1.) az ingatlan-nyilvĺĺntaľtásban a 3522210lN29 he|yrajzi 
^szĺímon 

nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., József utca 1 I. szálm a|atti, |6 m" alapterületű, határozotí
idejű béľleti joggalterhelt nem lakás célú helyiség esetében nem adja meg a felmentést az
elidegenítési tilalom alól, illetve nem járul hozzá a helyiség értékesítéséhez.

2.) felkéń a Kisfalu Kft-t, hogy az ingatlan-nyilvantaľtásban a 35222l0lN29 helyľaj"i
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., József utca l I. szźm alatti, 16 m"
alapterülettĺ helyiség határozott időre szóló béľleti jogviszonyanaklrejártfi követően az új
bérleti szetzodésthatźtrozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiďíĺ : 20 1 4. augusztus 4.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľól szóló értesítést az ĺiryfélnek
kĺküldték Az üry további intézkedést nem igényel.

PlÍlyúzat útjdn történő hasznosítlÍs visszavondsa, valamint tulajdonosi hozzltjdrulús
kérése a Budapest WIL kerÍłIet, rózsef krt. 43. szúm alatti iires, önkoľmúnyzati
t uI aj do n ú n e m I ak ús c é l tű ĺizl et h e ly i s é g fun kc i líj ún a k ing atl an-ny ilv úntartds b an

töľténő mó dosítús a kapcs dn

819 1201 4. (WI.28.) sz. Váľos gazdáIko dási és P énzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII. 36694l0lNI he|yrajzí számon nyi|vántartott, a
Budapest VIII., József kÍt. 43. szán a|atti, összesen l55 m2 alapteľiiletii önkoľmányzati
fulajdonú, iires, nem lakás célú tizlethelyiség tekintetében, hogy az onkoľmányzat
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képviseletében kéľje a Földhivataltól a funkcióváltás tttvezetését iroda és uzLet
besorolásra.

2) visszavonja a 358120|4. (IV.10.) szĺĺmú határozat 2)-4) pontját tekintette| az ingatlanra
vonatkozó konkľét béľbevételi kérelemĺe.

3) amennyiben a funkcióváltás ingatlan-nyilvántaľtáson történő áNezetését kĺivetően a
határozat 2. pontjělban foglalt ingatlan nem keriil bérbeadasra, tĺgy ahatétrozat 2. pontja
hatá|yát veszti, amely esetben a Yáĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 358l20t4.
(IV.l0.)száműhatározat2)-4)pontjahatá|yábanfennmarad.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatď1a
Határidő: 2014. auguszfus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Budapesti 1. Számú FiildhĺvatalnáI a funkciĺó
mĺódosítás ára vonatko ző átv ezetés folvamatban van.

Javaslat a Budapest Wn keriilet, Bródy Súndor u. 36. s6Ím alatti ĺires,
önkormúnyzati tulajdonú, nem lakós célú helyisěg nyilvdnos, egyfordulós

p dly dzato n tö rté nő b ér b eadús dr a

820 l20I4. (vII.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzotts ńg határ ozata
(12 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) felkéri a Kisfalu. Kft-t, a^Budapest VIII., Bródy S. u. 36. szźlm a|atĺ elhelyezkedő
36492l0lN2 ltsz-tl, 95 m, alapteľületĹĺ, üres önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejłíratú
ftildszinti nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadásáĺa nyilvános egyfoľdulós pá|yazat
kiírásaľa, aszźnnitottbérleti díjon, azaz90.I33,- Ft/hó + Afa összegen.

2.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pźtlyźr;at, a Versenyeztetési szabźiyzatről szóló
428120|2. CXII.06.) szźtmű' a Budapest Józsefuiĺĺosi onkoľmlínyzat Képviselő-
testĹiletének hatźlt ozatában foglaltak szerinti lebonyolítasra.

3.) apá|yazati felhívást a VersenyeztetésiSzabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővlĺros Koľmĺĺnyhivata|a VIII. kerületi Hivatala okmĺányiľodźtján, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmrínyzat Po\gármesteri Hivatala
kwdet(itáb|áján, a vagyoniigyleti megbízott ügyfelfogadásľa szolgźió helyiségében
(Kisfalu Kft tetephelyein), a Jőzsefvéros című helyi lapban' az onkoľmĺínyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjrín, továbbá a Polgármesteri Hivatal számára
költségmentes hirdetési felĹileteken töľténő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésľe álló internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4. augusztus 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' páůyázat lebonyolításra keľĺilt, eľedményesen
záru|t. A páiyá'zat nyeľteséve| 2014. szeptember 10.én a béľleti szerződés megkiitésľe
keľĺilt. További ĺntézkedést nem ĺgényel.
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ravaslat ,,Kiviteli teľvezési és kivitelezési vdllalkoztÍsi szerződés keretében
energiaracionalizlÍltÍs róaefvúľosban a KEOP-S.5.0/Á/12-2013-0122 azonosítlí

satmú projekt sordn'' tdrgyú kiizbeszeľzési eljdrús eredményének megdllapítlźsdra és
javaslat új közbeszeľzésÍ eljúrús megindítúsdra ZART ULES

822 120Í4. (u[.04.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág batár ozata
(10 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodäs szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállall<nzási
szerződés lĺpretében energiaracionalizólás Józsefvárosban a KEOP-í.5.0/A/12-20]3-0]22
azonosító számú projekt során', tźtrgyuközbeszerzési eljarásban úgy dönt, hogy

1. a Lőrinci Epítő és Fővállalkozó Kft. (székhely: 1193 Budapest, Derkovits Gyulau.
82.) ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fennk.lzźlrő ok és alkalmas a
szeruódés teljesítésére, ajánlata megfelel az ajźn|attételi felhívásban és a vonatkozó

j ogszabályokban _ kĹilö'nösen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: 20|4. augusztus 4.

f. a kozbeszerzési eljarźts eľedménytelen a Kbt. 76. $ (l) bekezdés c) pontja a|apjźn,
mivel egyik ajĺĺnlattevő sem tett _ az ajźn|atkérő ľendelkezésére á||ő anyagi fedezet
méľtékére tekintettel _ megfelelő ajánlatot.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2014. augusztus 4.

3. felkéľi a polgĺĺľmesteľt, hogy gondoskodj on az tlj - a Kbt. nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény kilzzététe|e nélkiili targyalásos eljĺíľás (Kbt.) |22. s Q)bekezđés a) pontja
szerinti-kozbeszerzésieljarástmegindításźtravonatkozőan.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: akozbeszerzési eljaľást indító felhívás Bizottság źL|ta|toÍténő tźlrgyalástnak

időpontja 20|4. augusztus 11.

A. Jegyzői Kabĺnet tájékoztatása alapján: Az lĺsz-Keľ KJÍt. az ajánlattevőket értesítette,
ĺntézkedett a tńjékoztatő az eljáľás eľedményéľől szóló dokumentum Ktizbeszerzési
Értesítőben ttiľténő megielenése éľdekében, mely a18971t2014 iktatőszámon megielent.

J av as l at fakúr r al kap c s o lato s kúrt éľ ít ě s i ig é ny r e n d e zés é r e zÁnr Üĺns

823 l 201 4. otril. 0 4.) sz. Váľo s g azdá.Jko dáls ĺ és P énzü ry i B ĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság úry diint, hogĺ hozzáj+| atlhoz, hogy az
onkormanyzat9600tl079|0640800 kiifuényszélmű biĺosítas l.4.1 sz.,,Altalános felelősség
biztosítás'' a|apjźn _ az ,tltkártérítési előinányzat terhére _ BKV Zrt. íůajđonában lévő
betáplálási kábelben, oszlopokon és munkavezętéken káľ:al kapcsolatban felmerüIt és az
onkoľmányzatotterhelő 50.000 Ft önľész összege megfizetésre keľĹiljön a karosult részéte. A
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kifizetés feltétele, olyan haľomoldalú egyezség megkcitése, amelyben a BKV Zrt. nyilatkoz1k
aľról, hogy a kźtĺérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további káľtérítési
igényéről az onkoľm źny zatta| szemb en.

Felelős: Polgáľmester, Józsefuaľosi Kĺizterület-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat
igazgatőja
Határiďó : 20| 4. augusztus 3 1 .

A Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: Az onkormányzat
2013. évi ktitelező felelősségbiztosítója a Geneľalĺ Biztosítő, Zrt. a teljes kár iisszegét
3.180.680'.Ft.ban állapította meg. A 2013.as 5.000.000' Ft biztosításĺ keľetbő|3.123.082,-
Ft maľadt. Ezt az iisszeget a Geneľali Biztosító Zrt. kJ ĺs fizette a BKV Zrt. részére.
Ezze| az Onkormányzat felelősségbiztosításának 2013.as keľete teljes mértékben ki ĺs
meľült. A küItĺnbiizet łisszegét, 57.598'.Ft-ot javasolja a Geneľali Bĺztosító Zrt. az
onkormányzat részéről kiÍizetnĺ a BKV Zrt. részére 201'4. szeptembeľ 19-én kelt
kár|ezárő levelében.
A BKv Zrt. a felelősségbiztosítĺí által meghatározott káľ összegét nem fogadta el! A
BKv Zrt. te|jes kárĺgénye: 8.251.700,.Ft. A BKv Zľt. alkusz cége az Apľĺl Hungary
LLC. vitatja a Generalĺ Biztosító Zrt. áůta| kiszámolt avultatás méľtékét is. Számításuk
szeľint a BKV Zrt. kára 5.745.162'-Ft. (Ebből a Generalĺ Bĺztosító Zrt. áita| kĺÍizetett
3.123.082,-Ft-ot.)
A fennmaradő 2.622.080'.Ft. kártéľítési tisszeget késedelmi kamataival együtt ktivetelĺk
a BKV Zrt. részére megtéríteni.
2014. május 21-én írásban tájékoztatták dr. Mészár Eľika a|jegyzőt az iigĺ addigi
ttiľténéseiről' melyben megemlítĺt hory vĺtatják a BKV által elvégeztetett javításĺ
munkák mennyĺségét és összegszerűségét. E;zért kéľték az aljegyzőt, vwsgá|tassa meg a
BKv kárĺgényét, hory az onkoľmányzat Töľvényességi és Peľképvĺseleti Iroda
indokoltnak tartja.e. Válasz azonban nem érkezett.
A BKv Zľt. alkusz cége az Apľil Hungary LLC. 2015. januáľ 05-én kelt fizetésĺ
felszĺíIítása tután átiratta| az egész BKv lcĺľüryet átkĺĺldték dľ. Kovács Gabľiella
aljegyző részére, kérve az onkoľmányzat jogászaĺnak véleményét az ügy mielőbbi
megoldásának érdekében.

ravaslat a Magdolna Negyed Progľam keľetébenféIipari mosó- ésféIipari
szd,rítógépekbeszerzéseredményénekmegúllapítlÍsdra zÁnrÜĺps

82412014. (vilI.04.) sz. Váľosgazdá|kodálsĺ és Pénzügyi Bĺzottsńgbatározata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtőzkodás szavazatta|)

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed
Progľam III. KMOP-5.1.|lB-I2-k-2012-0001 félipari mosó- és felipaľi szántógépek
beszerzése'' tźtrgytl,kozbeszerzési értékhatáľt el nem étóbeszerzési eljárásban úgy dĺint, hogy

1. a) az Euro-Profil Kft' (székhe|y: ||73 Budapest, Hatĺĺľhalom utca 4.) ajźn|attevó ajźn|ata
érvényes, alkalmas aszeru(idés teljesítéséľe és nem áll^kizań okhattlyaa|att.

b) a BEPATEK Kft. (székhely: 2030 Erd, Törĺikbálinti tÍ 7-9.) ajźn|attevő ajźn7ata _
tekintettel aľľa, hogy a hiánypótlásnak nem tett eleget _ éľvénýelen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aususztus 4.
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2. abeszerzési eljáľás eredményes.

Felelős: polgiĺrmester
Hataridő: 2014. augusztus 4.

3. abeszeruési eljarás nyertese az Euro-Profil Kft. (székhely: 1173 Budapest, Hatiáľhalom

utca 4., cégsegyzékszźmĺ 01-09-880728, adőszétm: |3936570-2-42), amely a
legalacsonyabb <isszegrĺ érvényes ajánlatot aďta, ajtn|ata a rendelkezésre źi|ő fedezeten

beliil van, alkalmas a sz,erz,oĺlés teljesítéséľe és nem źt|| kizátő ok hatálya alatt. Elfogadott
ajźlmlatiaraI.570.000,- Ft + Afa.
Felelős: polgrírmesteľ
Hatĺĺridő: 201'4. augusztus 4.

4. ahatározat3. pontja a|apjánfelkéri apolgáľmestęrtazadásvételi szerzőđésa|áirásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatáńdő : a szeruő dés aláír ásźnak határidej e 20 I 4. augusztus 1 5.

A Polgármesterĺ Kabinet, valamĺnt a Rév8 Zrt. űĄé:koztatása alapján: Az adásvételi
szeruődés a nyeľtes ajánlattevővel2014. augusztus 27-én megktitésre keľült, a szenődés
szeľinti félĺpaľĺ mosó- és félÍpari szárítőgépek átadása megtłĺľtént.

,,VltllalkozlÍsi szeľződés a Polgdrmesteri Hivatal vizesblokkjainakfelújítltsa,, tdrgyíl,
közbeszerzési ěľtékhatórt eI nem érő beszerzési eljúrús eredményének

megdllapítlźsóľa
ZART ULES

82512014. (vilI.O4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nemn 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. tudomásul veszi aJózsefuárosi Polgármesteľi Hivatal es az ĺrkádÉpszer Kft. kĺizött
létre jĺitt vá||a|kozőiszeruődés közös megegyezéssel töľténő megsziintetését.

Felelős: jegyzó
Hatĺĺľidő' 20|4. augusztus 4.

82612014. (WII.04.) sz. Váľosgazdź.Jkodźlsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 ĺgen, 1 nem, 0 tartőnkodás szavazatta|)

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

2. a ,,Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal vizesblokkjainak feltĄítźsarď,
tárew kozbeszeruési értékhatáľt el nem étó beszerzési elj aľás eredményes.

Felelős: jegyző
Hatĺĺľidő: 2014. auguszfus 4.
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827 l 20 1 4. (WII. 04.) sz. város g azdá.Jkodńsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

3. ahattrozat2. pontja szeľinti beszeľzési eljarás nyeľtese a TGP Kft. (székhelye: 2083
Solymaľ, Szegfrĺ u' 10., cégsegyzékszźtma: 0l-09-723740), amelynek megtett ajźn|ata
étvéľyes, az aján|atí ár az ajfulatkéľő ľerrđelkezésér.e álló fedezeten belül van,
alkalmas a szerzőďés teljesítésére és vele szemben nem á1l fenn kizátő okok.
Elfogadott aján|ati aľa: nettó 14.500.000 Ft.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. augusztus 4.

828 l 2014. (WII.04.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

4. ahatźttozat 3. pontja alapjan felkéľi a jegyzőt avá||a|kozási szerzódés aláitására.

Felelős: jegyzł|
Hatĺĺľidő: avźtlla|kozási szerzódés aláitástnak hatarideje20|4. augusztus 5.

A Jegĺzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapjánz ĺ825.8281201'4. (vilI.04.)/
A vállalkozási szerződés 2014. július 25-én megszüntetésľe kerůi|t, az abban foglaltak
szeľint a felek köztittĺ elszámolás, valamint a munkateľület vĺsszaadása és .vétele
megtiiľtént.

Kö zter íileí-h aszn úlatí kér elme k e lbírdlds a

829120|4. (uII.04.) sz. Váľosgazdáikodársi és Pénzůigyi Bĺzottsághatározata
(2 Ígen' 8 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vdrosgazdúlkodúsi és Pénziiwi Bizottsúg az alóbbi hatdrozatí iavaslatot nem fogadta el:

A Vórosgazdálkadĺźsi és Pénzügłi Bizottsóg úgł dönt, hog kôzterület-hasznólati
hozzájárulást ad _ teljes díjfizetéssel - ąz alóbbi Ĺiglben:

Közterijlet-használó,kérelmező: TisortKft.
(1048 Iĺudapest, Jórműtetep u. 25.)

Közterület-hasznólat ideje: 20l4. augusztus ].-20]4. oWóber 3].
KÓzterülerhasznĺźIat célja: vendéglĺźtó terasz
KözterĹilet-hasznólat helye: Népszínház u. 42-44.
Közteriilet-használąt nagłsága: 3 m2
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Közteľület-hasznźiat i dej e :

KözteľĹilet-hasznźiat célj a :

KĺizterĹilet-hasznéiat nagy sága..

KözteľĹilet-hasznźiat helye :

Díj fizetés titemezése :

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t4. augusztus 4.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 4.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
ügyfél részére2014. augusztus 7-én kiadásľa keľiilt.

830 ĺ f 0 L 4. otrll. 0 4.) sz. Váro s g azđá.Jko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság úry dtintn hogy kiizteľĺĺlet.használati
hozzájárlł'Irást ad - teljes díjfizetésse| - az a|áhbi ĺiryben:

Közteľiilet-haszná|ő,kérelmező: Faľagó Viľág Gyiing5rvér (eryéni vállalkozó)
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 14.)

2014. augusztus I.-2015. december 31.
vendéglátó terusz
Il m2
Hoľváth Mihály tér 14.
havi díjfizetés

A Vagyongazdálkodási ós ÜzemeltetésÍ Ügyosztály tájékoztatńsa alapján: !ĺhatározat az
ůiryfél részére2014. augusztus t2.én kĺadásľa keľült.

831 1201 4. (uil.04.) sz. Váľo s gazdálkodási és P énzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Péĺlnigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľiilet-hasznźůati
hozzájanilást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľiilet-hasznźiő, kéľelmező: Samĺ Info Tľade Kft.
(1106 Budapest, Gyakorló u.4l1.)

Kĺjzteľiilet-hasznźůatideje: 2014.augusztus |.-2015.május 3l.
Ktjzterület-haszná|atcélja: vendéglátó terasz
KĺjzteľĹilet-haszná|atnagysága.. 6m2
Kĺjzteľület-haszná|athelye: Kľudy Gyula u. 4.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. augusztus 4.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
iigyfél részére2014. szeptembeľ 8-án kĺadásľa került.
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832 ĺ20| 4. (\zlu.04.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzü gyĺ Bĺzotts ńg bLatá.ľ. ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dtint, hory ktizterůilet-használatĺ
hozzájárulást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi üryben:

Közteľület-hasznéiő,kérelmező: LNP Táľsasház
(1082 Budapest, Nagytemplom u. 4.)

KözterĹilet-hasznźiatiđeje: 2}l4.augusztus 25.-20|4. szeptembetf2.
Közteľület-hasznźůatcélja: építésimunkaterület(homlokzatjavításimunkálatok)
KözteľĹilet-hasznźiathelye: Pľáter u. 38. és 40.
KöZteľĹilet-hasznźilatnagysźtga: 2x20rĺł

Felelős : polgláľmester
Hatáľidő: 2014. augusztus 4.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfél részére 2014. augusztus 28-án kiadásľa kerůilt.

833 l 20 1 4. (vm. 04.) sz. Vá ľo s g azdálko ČIás ĺ és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottsáą úg5r diint, hogy kiizteľĺĺIet-hasznźiati
hozzájárulást ad - díjmentességgel _ az aláňbi ĺigyben:

Közterület-használó. k&elmező: Baueľ Sándor u. Ĺ7.Társasház
(1086 Budapest, Bauer Sĺándoľ u. 17.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: 20|4.augusztus 4.-20|4,augusztus23.
KöZteľiilet-hasznáIatcéIja: építési munkaterület (homlokzat javítási munkálatok)
Kĺizterület-haszná|at helye: Bauer Sándor u. 17.
KözteľĹilet-hasznźůatnagysága: 18m2

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2014. augusztus 4.

A VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetési Ügyosztáůy táłjékoztatása alapján: Ahatározat az
ůigyfél részére2014. augusztus 28-án kiadásľa került.

834ĺ2014. (uII.04.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Blzottság úgy dönt, hogy kiizteľület.használati
hozzájárulást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi üryben:

Közteľii1et-hasznáIő.kére|mező: Szenes Művészeti Kft.
(1089 Budapest, Rezső tér 3.)

KözteľĹilet-hasnlá|at ideje: 2014. szeptembeľ 7. (esőnap: szeptember 14.)
Közterĺilet-haszntiat cé|ja: kulturális rendezvény (Szenes Iván emlékkonceľt)
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KözteľĹilet-haszĺáIat helye: Rezső tér
Kdzteriilet-haszněiatnagysága: 12386fił

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. augusztus 4.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
ĺigyľél részérc 2014. szep lenrlreľ 3.áu kiadásľa keľĺilt.

835120|'4. (WII.04.) sz. Váľosgazdáilkodálsĺ és Pénzůiryi Bĺzottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fudomásul veszi a Bauer Sandor
u. 77. Tfusasbéz közterület hasznźiatttt építési munkateľület céljábó| 201'4, július f3-tőI
augusztus 3-ígaBaueľ Sandor u. 17. sz.ház esetében.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 20|4. augusztus 4.

A Varyongazdálkodási és tizemeltetésĺ tiryosztály tá$ékoztatása alapján: A határozat az
ĺiryfél részére2014. augusztus 28-án kiadásľa keľült.

83612014. (VIII.04.) sz. Váľosgazdá.Jkodátsĺ és Pénzüryĺ Bizottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 0 ťartőzkodńs szavazattal)

A Váľosgazdáůkodálsĺ és Pénziiryi Bizottság úgy dönt, hogy a 7s6l2014. (VII.21.) sz.
határozatźlt az a|á.łbiak szeľint módosítja:

Közterület-hasznźlő,kérelmező: Táľsasház Stáhly u.2la.
(1088 Budapest, Stáhly l.Zla.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: 20|4.augusztus25.-2014.szeptember30'
Közterület-haszná|atcé|1a: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
K<izteri'ilet-haszná|at helye :

KözterĹilet-hasznźiat nagysága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztus 4.

Stĺíhly u.Zla. (Vas u. saľok)
92m'

A Varyongazdáilkodźlsi és Üzemeltetési Ügyosztály táĘékoztatása alapján: A hatáľozat az
ügyfél részére 20|4. augusztus 7.én kiadásra keľült.

ravaslat az Úi Teleki téri piac bérlői kéľelmeinek elbírúIúsdra

83712014. (VIII.O4.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůiryi Bizottsághatáłrozata
(10 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. hozzájźtru| a Stici és Gyöľgy Kft. részére az ui Teleki téľi piacon |évő H14 jeIti
üzlethelyisége székhelyként töľténő bejegyzéséhez.

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

2. hozzájaru| a Raul és Ramóna Kft. Elzjelű, a Csiilök |999 Bt. D/1 jeliĺ, a Csihak Bt. A/5
jelű, a Meltamprox Bt. řV6 jelű, a one Morefruit Kft. W7 je|ti és a Csibe Bt. A/1 jelű
Íizlethelyiségeinek tészére az Ú; ľeleki téri piacon telephelyként tĺĺľténő bejegyzéséhez.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. augusztus 4.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: A gazdasági
táľsaságok a székhely és telephely bejegyzéshez szĺikséges dokumentumokat megkapták.

Ben-Roy Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Baross utca 81. szúm
alaĺti ĺiľes, iinkormdnyzati tulajdonú nem lakds céIl,i helyisěgre

83812014. (WII.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsńghatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul aBudapest VIil., 3572310lN29 he|yrajzi sziímon nyilvantatott, természetben
a Budapest VIII., Baross utca 81. szźtm a|att ta|źńhatő, utcai bejaľafu, füldszinti 49 m2
alapteľĹiletű nem lakás célú helyiség bérbeadásahoz határozott időtntarĺlľa, 2019.
decembeľ 3|-ig a Ben-Roy KÍt. részére, iľoda cé|jara,4t.067,. Ft/hó + Áfa béľleti +
kciziizemi- és kĹilön szo|gáItatźsi díjak ö,sszegen.

2.) abér|eti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem
lakás céljráľa szolgá|ő helyiségek béľbeadásĺínak feltételehíĺl sző|ó 35120|3. (VI. 20.)
szźtműBudapest Józsefulĺrosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapjĺĺn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjrĺn
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|źirźtsát vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatő
Hataridő: 20|4. augusztus 11.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. szeptembeľ 8.án a szerződés megktitésľe
keľült. További ĺntézkedést nem ĺgényel.
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l.)

2.)

3.)

4.)

Javaslat a Badapest VIru. keriilet, Krúdy Gy. u. 3. szđm alatti iłres, önkormdnyzati
tulajdoníl nem lakds célú helyiségcsoport bérbeaddsúra kiírt nyilvúnos egyfordulós
pltlyúzat lezóľlÍsdra, az eredmény megdllapítttsdra és az újbóli púlyúzatra történő

kiírúsra

839 1201 4. (VIII.04.) sz. Város gazdálko dási és P énzüryi Bizotts ág határ ozata
(l'0 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Budapest VIII., Knidy Gy. .'. 3. szám a|atti,367|3l0lN3 hĺsz-ú, 22I m2 pinceszinti
(kizań|ag a fiildszinti rész belső folyosójaról megközelíthető), és a 367|3l0/N4 hĺsz-ú,
utcai ftjldszinti bejaľattal rendelkező 309 m., ĺisszesen 530 m" alapterĹiletű
helyiségcsopoľt béľbeadásźra kiírt nyilvanos egyfordtiős pá|ytzatot éľvényesnek, de

eľedménytelennek nyilvĺĺnítj a.

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Kľudy Gy. u. 3. szźlm a|a|ti,367l3l0lN3 łlrsz-tl,
22I fił pinceszinti (kizźrćiag a fřilđszinti rész belső folyosójáľól megkĺizelíthető), és a
367|3l0lN4 lrsz-íl, utcai ftildszinti bejźrattal ľendelkezó 309 m,, cisszesen 530 m-
alapteľületri helyiségcsopoľt bérbeadásttra vonatkozó nyilviĺnos egyfoľdulós pźiyźzat
újbóli kiításara,252.586,- Ft/hó + Afa béľleti díj tĺsszegen.

a Bizoítság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabáIyzatről szóló
42812012. (XII. 06.) számű a Budapest Józsefuaľosi onkormĺányzat Képviselő-
testtiletének hatźtrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

apźiyźľ;ati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaľos Koľmanyhivata|aVlll. keľületi Hivatala okmĺĺnyirodájźn, valamint a
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat Polgármesteľi Hivatala
hirdető táblájan, a vagyonügyleti megbízot| tigyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefvźros címú helyi lapbaÍ|) az onkoľmĺínyzat és a
vagyontigyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal számáta
költségmentes hirdetési felületeken ttirténő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb ľendelkezésľe álló intemetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatĺáĺidő: 2014. augusztus 11.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A páiyáuat kiíľásra és lebonyolításľa keľült. A
páiyázati kÍírás éľvényes volt, a páiyázat eľedményes. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII. keľiilet, RlÍkóczi í,t 19. suÍm alatti iłres, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds céIú helyiség bérbeadúsóra újbóli nyilvúnos egyfordulós

pólydzatra tijrténő kiírdsra

8 40 l 20l 4. (uil. 04.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dáts i és P énzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dtint, hogy
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l.) a Budapest VIII., Rfüóczi út 19. szám a|atti,365}gl0lV9 h:ľsz-u,237 m2 alapterületű, I.

emeleti nem lakás célri irodahelyiség bérbeadásaľakiirt nyilvános egyfoľdulós pźiyźnatot
érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.

2.) felkéri 
'a 

Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rfüóczi út 19. szźlm alatti' 36509l0ly'/9 hrsz-ű,
237 m, alapterĹilehí, I. emeleti nem lakás célú irodahelyiség bérbeadásźra vonatkoző
nyilvános egyfordulós páIytzat újbóli kiíľásara, 93.040'. Ft/hó' + Afa béľleti díj
łisszegen.

3.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a páIyźnat a Versenyeztetési szabályzatről szóló
42812012. CXII. 06.) számí a Budapest Józsefuaĺosi Önkorményzat Képviselő-
testiiletének hatálrozatában foglaltak szęrinti lebonyolítasľa.

4.) apá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 l. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főviĺľos Koľmanyhivata|aVlll. keľĹileti Hivatala okmanyirodáján, valamint a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Polgármesteľi Hivatala
hirdető tábláján, a vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefvźros címrĺ helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjan, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal szánźlra
kĺĺltségmentes hirdetési feliileteken történő megjelentetés szélesebb köľű biztosítása
érdekében az egyéb ľendelkezésľe álló inteľnetes hirdetési poľtálokon kell kĺizzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hatĺáľidő: 20|4. augusztus 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A páiyázat kĺíľásľa és lebonyolításľa keľĺilt. A
páł|yánati kiíľás éľvényes volt, a pá,Jyánat eľedményes. További ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keľiłIet, Rúkóczi í,t 51. Szúm alaíti iires, önkormdnyzoti
tulajdonił nem lakús célú helyiség bérbeaddsúra újbóli nyilvúnos egyfordulós

pdly dzatra történő kiírdsra

8 41 l 20 I 4. onil. 0 4.) sz. Vá ros g azdá.Jko dáls i és P énzii ryi B izo tts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Rákóczi út 51. szźm a|atti, 34641lOlN3 lltsz-tl,246 m2 alapteľületű
utcai bejáľatu ftildszinti + magasÍiildszinti nem lakás célú Ĺizlethelyiség bérbeadásrĺra kiíľt
nyilvános egyfordulóspźĺIyźzatot érvényesnek, de eľedménytelennek nyi|vánitja.

2,) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rakóczi út 51. szém alatti,3464|l0lN3 klľsz-tl,
246 m" alapteľĹiletű utcaí bejríratú ftjldszinti + magasftildszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadásáľa vonatkozó nyilviínos egyfordulós pá|yazat újbóli kiírásźra,
108.000,. ľ,t/hó + Afabéľleti díj tisszegen.

3.) a Bizottsźę felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabźlyzatról szóló
428l2o|2. (XII. 06.) szźtmű a Budapest Józsefuĺíľosi onkormźnyzat Képviselő-
testĹiletének hatźlrozatában foglaltak szerinti lebonyolításľa.

4.) apáIyazati felhívást a VersenyeztetésiSzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Koľmanyhivata|aVlll' kerületi Hivatala okmányirodájźn' valamint a
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Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkorményzat Polgármesteri Hivatala
hirdető tábláján, a vagyonügyleti megbizott iigyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefuaľos című helyi lapban, az onkotmźnyzat és a
vagyontigyleti megbízott honĺapjan, tovźłbbá a Polgáľmesteri Hivatal szźtmźra
költségmentes hirdetési felületeken tĺiľténő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtálokon kell k<izzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatő
Hatětrĺdó: 20I 4. augusztus 1 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pályánat kiírásra és lebonyolításľa került. A
pályánati kĺíľás éľvényes volt, a páiyázatjelentkező hiányában eľedménytelen. További
intézkedést nem igényel.

J uv as lat a B udap es t J lí a efv dr o s i o n ko r m ú ny zat b e r u h đzós db an me gv aló s uló
kijzterĺileti munkúIatokhoz kapcsolódlí kiivek a Budapest WII.' Kőris u. 7. szdm

alatti telken történő elhelyezěs ére

842l20t4. (VIII.O4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pé.nzü5rĺ Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügf Bizottság ligy dĺint, hogy a Budapest VIII., Kőris u. 7.

szźm a|atti,36073 hľsz-ú, 1240 m, alapteľĹiletíĺ telket átmenetileg _ a feladat végľehajtásanak
befejezéséi g _ az onkoľmanyzat źůtal ellátandó kĺizfeIadatok érdekében kívánja felhasználni.
A telket az onkoľmźnyzat megbizásából és érdekében megvalósuló kivitelezési munkálatok
soriĺn, és egyéb esetekben felmeľĹilt taľolási igények kielégítéséľe kell felhasználni. A
Bizottság egyúttal tudomásul veszi, hogy a kövek tźrolásźrahaszná|t telek nem orzott,

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. augusztus 11.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A nyĺlvántaľtásban az átvezetés megtöľtént.

D, Zs. és S. Zs. óvadék mértékének mérsékeléséľe vonatkozó kéľelme a Budapest
WII. kerÍłlet, szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

84312014. (vlil.O4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bĺzottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII., szźltn a|atti' hĺsz-ú, 31 m2 alapteriilehĺ nem lakás célú helyiség
béľbevétele során fizetendó óvadék mértékét az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.)
szttmt önkormanyzati rcĺđe|et |4. $ (4) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás alapjan 1

havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegben hatátozzameg,
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2.) a 81512014. (VII. 28.) szźmtl a Budapest VIII., szźlm a|atti, Iltsz-u,3| fiť alapterületű
nem lakás célú helyiség béľbeadásával kapcsolatos dĺĺntésének 2.) pontját az a|źlbbiak
szerint módosítja:

a bérleti szerzodés megktitésének feltétele, hogy az onkormźnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számű, Budapest Józsefuarosi Önkoľmányzati rendelet a |7. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását, va|amint a rendelet
14. $ (4) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás alapján mérsékelt 1 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő ĺisszegrĺ óvadék megfizetését vállaljrák a béľlőtrĺľsak.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus l l.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. augusztus 19-én írásban
éľtesítették. További intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat Vas Dđvid tanúcsadói tevékenységének 2014. jlilius havi teljesítés
igazoIlźsdra

8 4 4 l 20 1 4. (WII. 0 4.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dáls i és P énzůi ryĺ B izotts ág határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Vas Dáviddal kot<ĺtt megbízási szerzódés teljesítés ígazo|ásźtt20|4.
július 1-jétől 2014.július 31-ig terjeđő iđősza|<ra.

2. felkéri a polgráľmesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hat.áľidő: 20|4. augusztus 1 9.

A Jeg1ĺzői Kabĺnet Szeľvezési és Képvĺselőĺ Iľoda tájékoztatása alapján: Vas Dávid
ľészéľe a telj esítésĺgazolás a|áírása megtöľtént.

Javaslat Gyenge Zsolt Aítila tandcsadói tevékenységének 2014. úprilis, mújus és
j únius havi íelj esítés ig azollÚs úra

845|2014. (vm.04.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzüryi Bizotts ág határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Gyenge Zsolt Attilával kötött megbízási szerzođés teljesítés
igazo|ását 20 I 4 . ápľilis 1 -j étől 20 1 4 . j unius 3 0- i g terj ed ó íđő szak,ł a.
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2. felkéri a polgáľmesteľt a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolźs a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztus 19.

A Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képvĺselői lľoda tájékoztatása alapján: Gyenge Zsolt
Attila részér e a telj esítés igazo|ás aláíľása megtiiľtént.

Javaslat Pomdzi Ddniel tandcsadói tevékenységének 2014. jĺ|lnius és jlÍIius havi
te lj e s ít ě s ig azo I lÍs úľ a

84612014. (VIII.O4.) sz. Váľosgazdáikodźlsi és Pénziiryĺ Bizottsáłghatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja elfogadásra Pomázi Dĺĺniellel kdtött megbizási szerződés teljesítés igazo|ását
20I 4.június 1 -j étől 20I 4. j úlius 3 1 -ig terj edő időszakľa.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a hatáĺozat l. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírésátra.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20I 4. augusztus 1 9.

A' Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képvisetőĺ Iroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel
részéľe a telj esítésigazolás a|áírása megtiiľtént.

Javaslat a Polgórmesteľi Hívatal vizesblokkjainakfelújítdstÍhoz kapcsolódó döntések
meghozataldra

84712014. orIII.04.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a) elfogaďja a Józsefuiĺľosi Polgáľmesteri Hivatal és a Kisfalu Kft. között létre jött
megbízásí szerződés kĺizös megegyezéssel történő megsztĺntetését, mely szerint a Kisfalu
I(ft. díjazásban nem részesült.

b) az a) pont a|apjźn felkéľi a legyzot a közcis megegyezéssel töľténő megszüntetés
aléúréłsźra.

Felelős: jegyzó
Hataridő: 2014. augusztus 4'

2. a PoLgfumesteri Hivatalban a vizesblokk felújítása kivitęlezéséhez kapcsolódó műszaki
ellenőľi feladatok e||źtásźtva| a Kisfalu Kft.-t bízza meg, 580.000 Ft+Afa összegben' és

felkéri a Jegyzőt amegbízźlsi szerződés alźńtására,
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Felelős: jegyző
Hatĺáľidő. amegbízási szerződés aláításának hatĺĺľideje 2014. augusztus 6.

3. kdzterĹilet-haszná|atihozzájarul'íst ad _ díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő,kére|mező: TGP Kft. (2083 Solymlĺr, Szegfiĺ u' 10.)
Közterulet-használatideje: 2014. augusztus 06. - 20|4. szeptember 29.
KözteľĹilet-hasznźiat cé|ja: 1 db konténer elhelyezése
KözteľĹilet-hasznźtlat helye: Kisstació u. Polgáľmesteri Hivata| vészkijźtrata e|őtt
KöZteriilet-hasznźiatnagysźęa: 10m,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. augusztus 4.

A Va5rongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ĺi gyfél r észér e 20 1 4. a u gu sztu s 7 - én |<ladás ra kerÍi lt.

ravaslat az MNPIII. keretén beliil szomszédslÍgi húĺÍeliigyelői lźllds betöltésére

8 49 nu' 4. (uII. 1 1.) sz. Vá ro s g azdá'Jko dáls ĺ és P énzüryi Bizo tts áłg határ ozata
(10 ĺgen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. a Magdolna Negyeđ Program III. keretében, a Budapest VIII. Magdolna 12. szźm a|atti
önkormányzati épiiletben szomszédsági hazfelügyelőként a Józsefuĺĺrosi onkormányzat
megbízza F. J. (1089 Budapest, ...., szül: .....) egyben
fe|hata|mazza a PoIgfumestert a vonatkoző megbízétsi szerzódés alźńrására az alábbi
feltételekkel:

. amegbizási szerződés20|4. augusztus |6-tő|2015. május 30-ig taľtó, határozott idejű,
- a megbízási díj bruttó l97.|00,- forint + járulékai havonta, a szerződés megsziĺnéséig vagy
megszĹintetéséig,
- a Józsefuĺáľosi KĺjzterĹilet-feliigyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat szolgá|ati mobiltelefont
biaosít szabad kapacitásának terhéľe.

Felelős: polgáľmester, Józsefuarosi Közeľület-feliigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat
igazgatőja
Hataridő: 20|4. augusztus 1 6.

2. a Magdolna Negyed Progľam III. keretében, a Budapest VIII. Nagyfuvaros u.26. szźlm
a|atti öĺlkotměnyzati épületben szomszédsági hazfelügyelőként a Józsefuarosi
onkoľmányzat megbízzaK. L. (1093 Budapest, ...., sziil: Budapest,

.......) egyben fe|hatalmazza a Po|gźlrmesteľt a vonatkoző megbízźtsi szerződés
alźir ásźtr a az a|źtbbi feltételekkel :

- amegbizási szerzodés 20|4. augusztus 16-tól 2015. május 30-ig taľtó, hatźrozott iđejű,
- a megbízási díj bruttó |97 .|00,- forint + járulékai havonta, a szerződés megsziĺnéséig
vagy megsztintetéséig,
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- a Józsefuarosi Közteľület-felĹigyelet és ViírosiŁemeltetési Szolgálat szolgá|ati mobiltelefont
biĺosít szabad kapacitásának terhéľe.

Felelős: polgármester, Józsefrárosi KözterĹilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat
igazgatőja
Hataľidő : a megbízási szerzó đés aláír asźnak hataridej e 20 I 4. augusztus 1 6.

A Polgármesteri Kabinet, valamĺnt a Józsefváľosĺ Váľosüzemeltetési Szolgálat
tájékoztatása alapján: F. J. és K. L. által benyújtott pá.Jyánat éľvényes és eredményes
vo|t.2014. szeptember 2.án a megbízálsi szeľződések aláíľásľa kerültek. Nevezettek 2014.
szeptembeľ 8.án megkezdték tevékenységĺiket és azőta is szerződésszeľíĺen folytatják A
Budapest VIII. kerÍilet Magdolna u. 12. szám a|atti szolgálati lakás még nem készült el.
A Budapest YIII. kerůilet Naryfuvaľos u. 26. szám a|atti ,,kľízis hán,, átépítés alatt áll
még jelenleg is. Az átadásig a szomszédsági házfelügyelők tevékenységét segíti.

Javaslat,,VltllalkozlÍsi szeľződés keľetében azAlfi)ldi és Sdrkdny utcafelíłjítlÍsi
munkdinak elvégzése,, tdrgyú közbeszerzési eljúrús eľedményének megúIlapí.tlÍsdra

zÁnr Üĺrs
85012014. (uil.11.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůigyĺ Bizottsäghatározatl

(10 Ígeno 3 nem, L tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ',Vóllalkozási 
szerződés keretében az Alföldi és

Sárkany utcafelújítási munkńinak elvégzése', taÍgYűkozbeszerzési eljĺĺľásban úgy dönt, hogy

1. a Swietelsky MagyarorszźqKft,. (I|17 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.) ajtn|attevó' a Véľtes
Aszfalt _ FTK Konzoľcium (2800 Tatabánya, Réti utca |74. fsz. 4.) ajanlattevő, a Stone

Dekor Keľeskedelmi és Szolgá|tatő Kft. (2615 Csővaľ, Madách utca 1.) ajánlattevi| á|ta|
benyújtott ajánlat érvényes, veliik szemben nem állnak fenn kizĺľó okok és alkďmasak a
szerződés teljesítéséľe. Az ajáĺIlattevők ajźnlata megfelel az ajźnlattételi felhívásban és a
vonatkozó j ogszabźiyokban _ ktilcin<jsen a Kbt-ben _ foglaltaknak.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: 20|4. augusztus 11.

2. az eIjźrás nyertese a Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2615 Csővar,
Madách u. 1.) ajánlattevő, a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatású aján|at aKbt. 7|.

$ (2) bekezdés a) pontja szerint. Elfogadott 5%o arta|é|kęľetet nem tarta|maző aján|ati ár:

nettő 69.f00.000 Ft,sYo taľtalékkeretettarta|mazó elfogadott ajáĺ|atí ár: neÍIő 72.660.000
Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2014. augusztus 11.

3. a Stone Dekoľ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2615 Csővaľ, Madách u. 1.)

vállalkozási szerzódést köt a határozatban foglaltak a|apjźn, és felkéri a polgáľmestert a
szerződés a|źńrására.
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Felelős: polgĺĺľmester
Hataľidő: a szetződés aláírásának határideje a Kbt-ben meghatározott szeľződéskö'tési
moratóriumot követően.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjáni az Ész.Keľ KÍt. az ajánlattevők részére az
iisszegezés az ajánlatok elbírálása tárgyú dokumentumot továbbította. Az
Onkormányzat a nyeľtes ajánlattevővel2014. szeptembeľ 1.jén vá||alkozási szerződést
ktĺtiitt' a kivitelezés nregkezdődtitt. F;zt kłĺvetően az Ész-I(eľ lfft. intézkedett a
tájékoztatő az e|járáls eredményéľől szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben tiirténő
megi elentetése éľdekében, mely zz 18510 l20 1 4 ĺktatĺís zámon megi elent.

rgvaslat a ,,Budapesbróaefvdros, Magdolna Negyed Program III." (azonosítlí
szdm: KMOP- 5. l. 1./B- 1 2-K-2 0 1 2-00 0 1) sordn megbízlźsi szerződés keľetében

Elelmiszer-, vegyi áru és gylígynövény eladó klĺpzés'' tdrgyú kijzbeszerzési eljdrús
eľ e d měny é n e k me g d lI ap ít lÍs dr a

zÁnr Üĺns

85| I 2014. (uII. 1 1.) sz. Város gazdálko dás Í és Pénzügyi Bizotts ág hatńr ozata
(10 igen' 3 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negłed
Program III.,,' (azonosító szám: KMOP-S.]']./B-12-K-20]2-0001) során megbízási szerződés
keretében Elelmiszer-, vegłi áru és głógynovény eladó képzés'' tátgyű kozbeszerzési
eljáľásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzési eljáľás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: f0I4. augusztus 1 1.

2. az e|játźts nyeľtese az oveges Képzó Kft. (6000 Kecskemét, Rlíkóczi u. 9. tV. emelet 1.)

ajźnlattevő' a legalacsonyabb ĺisszegíi ellenszolgáltatású aján|at a Kbt. 7l. $ (2) bekezdés
a) pontja szerint. Elfogadott ajan|ati ar: nettó 2.848.000 Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztus 1 1.

3. az Oveges Képző Kft.-vel (6000 Kecskemét, Rfüóczi u. 9. tV. emelet 1.) megbízási
szerződést kĺit a hatźtrozatbaĺ foglaltak a|apjźn, és felkéri a polgármesteľt a szerződés
aláírásfua.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatĺĺľidő: a szerzodés a|áírásźtnak határideje a Kbt-ben meg}latélrozott szerződéskotési
moľatóriumot követően.

A Potgármesteľi Kabinet, valamint a JegĺzőiKabinet táfiékoztatása alapján: az Ész.Ker
KÍt. az ajánlattevő részére az összegezés az ajánlatok elbírálása tárgyűl dokumentumot
továbbította. Az Onkoľmányzat 

^ 
nyeľtes ajánlattevővel 2014. szeptember l.jén

megbÍzásĺ szerződést kiitiitt' aszo|gáitatás teljesítése megkezdődtitt. B;ztkövetőenazBsz.
Keľ Kft. ĺntézkedett a tájékoztatő az eljáľás eľedményéről sző|ő hiľdetmény
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Ktizbeszeľzési Éľtesítőben tiiľténő megielentetése éľdekében, mely a 18974l?014
ĺktatószámon megi elent.

Kö zter iilet-h us zndlati kér elmek e lbír úlós a

852 l 201 4. (vlil. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺĺryi Bizotts ág hatńr ozata
(14 ĺgen' 0 nem,0 taľtĺĺzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság riry dtĺnt, hogy ktizteľület.használati
hozzájárulást ad - teljes díjfizetésse| - az a|áhbi ĺiryben:

KözterĹilet-hasznźt\ő.kérelmező: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Borĺĺľos téľ 4.)

Közteľület-haszĺźůatideje: }D|4.augusztus ||.-20|5.július 24.
KöZteľtilet -haszĺá|at cé|ja:
KözterĹilet -haszná|at nagys ága :

vilásítótest elhelvezése
1m'

Köfeľiilet-haszná|athelye: Népszínhazu.7.9.(Józsefkľt. sarok)

Felelős: polgáľmester
Hatlĺľidő: 20|4. augusztus 11.

A VaryongazdálkodásÍ és tizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása atapján: Ahatározat az
ĺiryfét részére2014. augusztus 18-án kiadásľa keľůilt.

85312014. (VIII.ll.) sz. Városgazdá|kodálsĺ és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodáłs szavazattal)

A Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottság úgr dtint, hogy közterület.használati
hoz'zájárulást ad - teljes díjfizetésse|- azaliá.ňbi ůiryben:

Közterü1et-haszná|ő.kérelmező: TRE'SSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boľaľos tér 4.)

KözterĹilet-haszná|atideje: 2014.augusztus 11.-2015. augusztus 4.

Kĺizteriilet-haszĺáIat cé|ja: napęľnyő
Közteriilet-haszná|atnagysźęa.. 4m,
Közteľület-hasznáIathelye: Népszínhĺzll.7-9.(Józsefkrt. saľok)

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. augusztus 11.

A Varyongazdálkodási és tJzeme|tetési Üryosztáiy tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfét részére2014. augusztus 18.án kĺadásra keľüIt.

ť.

I
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85 4 120ĺ4. (WII. 1 1.) sz. Váľos gazdálkod ási és P énzü gyĺ Bizotts äg határ ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság úry dtĺnt, hogy kiizterület-használati
hozzájárulást ad - díjmentességgel - az alá'}bi ůigyben:

Közterulet-haszná|ó, kérelmező: Somoryĺ Béla u. 7. Társasház
(1085 Budapest, Somogyi B. u. 7.)

Közteriilet-használatideje: 2014.augusztus |I.-2014.szeptember 19.

KdzterĹilet-haszslźůat céIja: áIlványozźls utcafronti homlokzat felújításhoz
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 20Íŕ
Kĺiztertilet-haszná|at helye: Somogyi Béla u. 7. carďaÍI)

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2014. augusztus 11.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály táj éko ztatása alapj án: A határozat az
ůigyfél részére201'4. augusztus 28-án kĺadásľa keľĺĺlt.

855 12014. (Wn. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és P énzüryi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Tresser
Restauľants Kft. kdzteriilet hasznźiatát világítótest elhelyezése céljából 2014. július 25-tő|
augusztus 1O-ig.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. augusztus 11.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél ľészéľe 2014. augusztus 18-án kiadásra került.

85612014. (uII.11.) sz. Váľosgazdál'kodálsĺ és Pénzůiryi Bizottsághatározata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Tľesser
Restaurants Kft' közteľtilet haszĺá|attú napeľnyő elhelyezése céljából 2014. augusztus 5-től
augusztus 1O-ig.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźndő: 20|4. augusztus l 1 .

A VaryongazdäIkodálsi és Üzemeltetési Üryosztály táfiékoztatása alapján: A határozat az
ůiryfél részéľe 20|4. augusztus 18.án kiadásľa keľiilt.

193



Kö zter ĺilet- h as zn úlat i kě r e I me k el b ír úI ds a kí e g ě s ztt é s

857l20t4. (VIII.ll.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzůigyĺ Bizottsäghatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Péĺlzjgyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzájaruIźlst ad _ díjmentességgel - az a|álbbi Ĺigyben:

Közterület-használó. kérelmező: Kálvárĺa tér 6.Táľsasház
(1089 Budapest, Kálváriatér 6.)

KöZteľület-hasznźiatideje: 2014.augusztus I|.-f0l4.szeptember 15.

KözterĹilet-haszná|atcéIja: építési munkateľület (homlokzat javítási munkálatok)
Kózteľü1et-haszná|athe1ye: Ká|vźriatér 6.

KdzteľĹi1et-haszná|atnagysága: 75fił

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2014. augusztus l1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél részérez0l4. augusztus 28-án kiadásra került.

858 l 2014. (Wil. 1 1.) sz. Yáľos gazd álkodási és Pénzüryi Bizotts ág hatär ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Blaottság úry diint, hory kiizteľůilet.hasznáIati
hoz'zájáralást ad - díjmentességgel . az alá.ňbi ügyben:

Közteľiilet-haszĺáIő,kérelmező: Belügyminisztéľium
Ktizfoglalkoztatásíés Vízüryi Helyettes Áilamtitkáľság Közfog|a|koztatáłsi és Logĺsztikai
Főosztály

(1 05 l Budapest, József Attila u. 2-4.)
Közteľület-hasznźiatideje: 20|4. augusztus 2I. és 20|4. auguszťus 28. (melléklet

szerint)
KdzterĹilet-hasznáIat céIja: egyéb elkerített teľület - tankönyvek szźů|itása
KĺjzteľÍilet-haszná|athelye: melléklet szeľint
Kĺlzterület-haszná|atnagysźlga.. 20-20m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. augusztus 1 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél részére2014. augusztus 28-án kĺadásľa keľült.
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A Budapest WII., Baross u. 38. fsz. 1. szúm alatti, 36723/0/A/3 helyrajzi szltmíl,
hatdrozatlan időre szlíIó bérleti joggal terhelt nem lakús céljúra szolglÍIó helyiség

elidegenítěse

859 l20I4. (vilI. 1 1.) sz. Város gazdáIkodásĺ és Pénzůiryĺ Bizotts ág hatńr ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingat|an-nyilvántartásban 36723l0lN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Baross u. 38. fsz. 1. szétm alatti füldszinti, 50m, alapteľületű,
hatćrozatlarĺ időre szóló bérleti szeľződéssel ľendelkező Tőkés Dentál Bt. bérlő źůta|tett
2 1 . 0 0 0. 0 0 0, - Ft- o s v éte|ár ajtn7atot el fo gadj a,

2.) hozzźĄaru| az ingat|an-nyilvĺĺntaľtásban 36723l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben Budapest VI[., Baľoss u. 38. fsz. |. szźm a|attí fiildszinti, 50 m, ďapterületiĺ
egyéb helyiség elidegenítéséhez a jelen hatfuozat l.) pontjában foglalt vételáľon, a
32120|3 . (VII. 1 5.) szźlĺní önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t az ajźnLat elfogadásáról szóló nyi|atkozat kiküldésére és az
adásvételi szerzodés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatója
Hatĺĺĺidő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlat kiküldésre keľůilt 2014.
augusztus 15.én. Az ĺiryfél eladásĺ ajánlat hosszabbítást kéľt.

A Budapest WIL szdm alaíti alagsoľi, helyrajzi suÍmú, hatúľozott
időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakds céljúra szolgdló helyiség elidegenítése

860 ĺ20 1 4. (\łII. 1 1. ) sz. Vá ro s g azdáiko dáts i és P énzůi ryi B ĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingat|arl-nyilvántaľtásban a ...........helyľajzi számon^nyilvlĺntaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., ... sztlm alatti alagsori' |4 m, alapteľülettĺ, hatarozott idejíi
bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítéstkizarő feltétel alól
felmentést ad,

2.) hozzájálru| az ingatlan-nyilvĺĺntaľtásban a helyrajzí szĺĺmon nyilvĺántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., ....... szźnn alatti alagsori, |4 rn1 alapteľĹiletíĺ
műhelyre vonatkozó eladási ajźttlJatbérl'o részére töľténő megkĺildéséhez' avéte|árnak, az
elkésztilt foľgalmi értékbecslés, valamint a 32l20I3. (VII. 15.) számű önkoľmányzati
rendelet alapjén a foľgalmi éľték 100 oÁ-ában, azaz 2.200.000,- Ft összegben töľténő
kĺjzlése mellett.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: Ahatározatĺ javaslatban elíľásľa került az ősszeg,
ezéľt ismételten előteľjesztésľe keľĺilt 201'4. szeptember l-jén.

A Budapest WII., szd,m alatti, helyľajzi
szdmú ĺires, nem lakds céIjdra szolglÍIó helyiség elidegenítése

861' l20I4. (uII. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<int, hogy

l.) hozzźtjtru| a Budapest VIII., szélm a|atti, '...
he|yrajzi szźtmĹl' t6 ÍÍŕ alapterületű, tires nem lakás céIjára szolgáló helyiség 2.550.000'-
Ft vételaľon' versenyeztetési eljárás mellőzésével töľténő elidegenítéséhez a vételi
ajánlatot tevő Sz. A. részére.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t küldjon ... . részéte eladási ajźnlatot a 32120113. (VII. 15.)

szźtmí ĺinkoľmányzati rendelet szerinti fizetési feltételekkel és 60 napos ajźn|ati
kötöttséggel.

3.) amennyiben nem él az elađźsí ajánlatban foglalt hataridőn beltil a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatá|yos ľendelkezések szerint nyilt źnverésen kell
elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az adásvéte|i szerződés aláíľásľa keľült 201'4.

augusztus 28. napján.Az ĺigy továbbĺ intézkedést nem igényel.

Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételúr és eladúsÍ ajúnlatjóvdhagyósa (3 db)

862 l20ĺ 4. otril. 1 1.) sz. Város g azdáiko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 ĺgen, 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-
nyilvantaľtásban a ...... .. he|ytajzi számon nyilvrĺntaľtott, teľmészetben a Budapest

. szźrn a|atti, 25 m, alapterülettí lakásra hatźrozat|an idejű béľleti
jogviszonnyal rendelkezo bér|ő részéte történő eladási ajfulat kikĹildéséhez, a3312013. (VII'
15.) számű ĺinkoľmányzati ľendelet |9. $ (1) bekezdésében, a félkomfortos lakás
értékesítéséľe meghataľozottak szeľint, az e|készíJlt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
foľgalmi érték25 oÁ-źxa|megegyező ĺisszegtĺ, 1.250.000,- Ft vételaľ közlése mellett.
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó ígazgatőja
Hataridő: 2014. augusztus l 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlat kiküldésre keľült 2014.
augusztus 15-én. Az adásvéte|i szerzodés aláírásra keriilt. Az iůgy további intézkedést
nem igényel.

863 ĺ 201 4. (\{il. 1 1.) sz. Vá ľos g azdáikodálsi és Pénzü gyi Bizotts ńg határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy hozzájáÍv]| az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ..... ...... helyrajzi szétmon nyilvántartott, természetben a Budapest
vilI.,...... szźml a|atĺi, 30 m, alapteľĹiletiĺ lakásra hatźlrozat|an iđeju
bérleti jogviszonnyal ľendelkező bér|ó Észére töľténő eladási ajtn|at kiküldéséhez, a33l2013.
(\/II. 15.) szźmű <inkoľmanyzati rendelet |9, $ (l) bekezdésében, a komfoĺtos lakás
éľtékesítésére meghatfuozottak szetiĺt, az e|késnilt foľgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 %o-áva|megegyező összegtĺ, 2.685.000'- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2014. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlat kĺkĺildésľe került 2014.
augusztus 15.én. Az adásvételi szerződés nem kerĺilt a|ńírásra. Az ügy további
ĺntézkedést nem igényel.

864 I20l 4. (\Ąil. 1 1.) sz. Váro s g azdá.Jko dátsĺ és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vrĺľosgazdálkodási és Péĺ:zngyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-
nyilvántaľtásban a ..... .'.... helyrajzi szźlmon nyilvlíntanoft, természetbęn a Budapest
vlil., ... száln a|atti, 31 m' alapterĹiletĺĺ lakásra határozat|an idejú
bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|o tészére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33l20l3.
(\iII. 15.) számű önkormányzati rendelet |9. $ (l) bekezdésében, a komfoľt nélkĹili
komfortfokozatű lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az elkészült foľgalmi
értékbecslésben megáIlapított foľgalmi érték 25%o-áva| megegyező cisszegű, 1.150.000'- Ft
vételaľ közlése mellett.
Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zető igazgatőja
Hatrĺľidő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlat kiküldésľe keľült 201'4.
augusztus 15-én. Az adásvételi szerződés nem került aláíľásľa. 

^z 
ügy további

intézkedést nem igényel.
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A Kdľpitos Ipari Kft óvadék mérséklési és bérleti szerződésnek közjegyzői okiratba
foglaldstÍtól történő eltekintési kérelme a Budapest VIil. keriilet,Iózsef kľt. 43. szdm

alatti h e ly is ég v o n atko zlźs ób an

8651201'4. (uII.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottsághatározata
(ĺ'4 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az ÖnkormányzattulajdonábanáI|ó nem lakás cé|jaraszo|gźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) számű ĺĺnkormányzati renďe|et |4. $ (4) bekezdése
a|apján-m,ldosí.tia a 39212014. (tV. I7.) szźtmű határozat 2. poĺtjában foglaltakat a
következők szerint: a KĘitos Ipaľi Kft. béľlő által megťlzetendő óvadék összegét
356.969,-Ft-ra mérsékli, így a bérlőnek óvadék feltĺjltési kcĺtelezettsége nem keletkezik.

2) az onkoľmtnyzat tulajdonábarl áI|ő nem lakás cé|jára szoLgźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) szźlm,Ú önkoľmányzati rendelet 17. $ (5) bekezdés c)
pontja a\apjt,-ruidosí.tia a39212014. (rV. 17.) szátm,(lhatÍlrozat 3. pontjában foglaltakat a
következők szerint: eltekint a Budapest VIII. keľiilet, József krt. 43. szźtm a|atti
366g4l\lN2 hĺsz-ú, t95 fił alapteľiiletiĺ, utcai bejźratű, ftildszinti, önkoľmányzati
fulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében a Kíľpitos Ipari Kft esetében a bérleti
szerzodés megkötésének feltételeként e|oírt kozjegyző előtti egyoldalú
kötelezettségvá||a|őnyilatkozatmegtételétől.

3.) az Önkoľmźnyzat tulajdonában átló nem lakás cé|jara szo|gźt|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20,) száłrń önkormányzati ľendelet 18. $ (l)
bekezdésében foglalt bérleti szeruodés megkötésére vonatkozó határidőket jelen
hatźrozattőlszólóértesítéskézhezvételétőlkellszźnnítani.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: f0I4. augusztus 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t4. szeptembeľ 8.án a szerződés megkłitésre
keľült. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

Gastro-Guaľd Bt. béľbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Pľóter u. 34. szóm
a l atti ťir e s ö n ko r m úny zati t ul aj do n ú h ely is é g v o n at ko zlÍs db an

86612014. (VIII.ll.) sz. Városgazdáł|kodátsi és Pénzüryĺ Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 35709l0lÁJ5 he|yrajzí számon nyilvantaľtott, a Budapest
vilL, Pľáter u. 34. szím (Nagýemplom utca felĺili bejĺĺrat) a|att ta|źůhatő, 30 m.
alapteľületiĺ, tiľes, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejźnatÚ, ftildszinti helyiség
bérbeadásĺĺhozhatározott időre 2019. decembeľ 3I. napjáíg, a Gastľo.Guaľd Bt. tészére,
raktźrozás cé|jfua, |7.067,- Ft/hó + Afa bérleti-, koziuemi és külĺinszo|gźitatási díjak
ö,sszegen.
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2.) a bérleti szerzoďés nem hosszabbítható meg az onkoľmanyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek béľbeadásanak feltételeiľől szóló 35ĺ2013. (VI. 20.)
szétműBudapest Józsefuaros Önkormányzatirende|et}9. $-a alapjan, a bérleti jogviszony
meghosszabbításárairanyuló kéľelem esetén a bérleti díjľól a Bizottság dönt.

3.) a béľleti szerzóďés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmrányzattuLajdonźharl áI|ő nem
Iakás cé|jźna szo|gźĺ|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľő| sző|ő 35l20I3. (VI. 20.)
szám,bBudapest Józsefuarosi onkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján
közjegyző előtt egyoldalrĺ kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat a|áírźlsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. auguszfus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20ĺ4. szeptember 22-én a szerződés megkiitésre
keľiilt. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

..... bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, ......
szdm alatti ĺires önkoľmónyzati tulajdonú pinceszinti túroló-ľekesz vonatkozlÍsúban

867 1201 4. (\łn. 1 1.) sz. Városg azdáikodátsi és Pénzĺĺryĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy:

1. hozzájárul a Budapest VI[., szźlm a|at1i .... hľsz-ú,
ĺisszesen 1l1 m, alapteľülehĺ pinceszinti raktaľhelyiségen belül elhelyezkedő 17.
sorszámú, 3 mf a|apteľĹiletrĺ taroló-rekesz bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikĺ'tésével, . ....... magánszemély részéte ruk<tározźs cé|jtra
1.875'- Ft/hó + ĺfabéľleti łk(jzuzemi- és ktilĺjnszo|gá|tatási díjak ö,sszegen.

2. a bérleti szerzoďés megkĺitésének feltétele' hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|géiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szźtmű Budapest Józsefulíľosi onkoľmáĺyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díj nak megfelelő óvadék megfizetés ét véilalja a leendő bérlő.

3. az Önkormźnyzatfulajdonában á1ló nem takás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrínak
feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.) szźtmű'Budapest Józsefuaros onkoľmányzati rendelet
17. $ (5) c) pontja a|apjan eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozat me gtétel étől.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|4. augusztus 18.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. augusztus 19-én a szerződés megkiitésľe
keľĺilt. További ĺntézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Víg u. 39. szúm alatti telekingatlan bérbeadúsa
é r d e k é b e n ny ilv ún o s, e gyfo r d uló s p lÍly dzat kiír ús dr a

868 l 20 1 4. (WII. 1 1 . ) sz. Vá ľo s g azdá'J.ko dáls i és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest vI[., Víg u. 39. szźnn alatti,34g1g hrsz-ú, 555 fiŕ alapterületiĺ telekingatlant
bérbeadás útjan hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordu|ős ptiytzatot ir
ki.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Víg u. 39. szátm a|at1i,34919 hľsz-ú telekingatlan
bérbeadásara vonatkozó nyilvános, egyfordulós pźt|yźnati eljĺĺľás lebonyolításara, a
páLyźľ;ati felhívás kozzététe|ére. Apá|yźlzat feltételeit az a|ábbiak szerint źi|apiť1ameg:
- minimális nettó béľleti díj: 111.000,- Ft/hónap
- az ajźnlati biĺosíték összege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

cisszeg, amely a nyeľtes pźtlryáző részére az ővadékrészévé alakul át

- az óvadék összege: a bruttó béľleti díj hĺľomszorosa
- a bérleti jogviszony időtartama: az ajźnlatban megjelĺilendő, hatá,rozat|an időtaľtamú

béľleti jogviszony esetén a felmondási idő legfeljebb 30 nap
- az ingatlan beépítése: az ingat|anra felépítmény csak a bérbeadó hozzź$źrulásźxa|

létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesít fe|építménfi az
ingatlanon, a bérleti jogviszony felmondásľa keľĺil.

3. apáIytľ:ati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormiínyhivata|a VIII. kerĹileti Hivatala okmányiľodźLjźn, valamint a
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatala
hirdető tźLbIźLjźn, a vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásľa szolgźiő helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Iőzsefváros címrĺ helyi lapbaÍL' az onkoľmanyzat és a
vagyonügyleti megbizott honlapjan, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal szźlmźra
költségmentes hiľdetési feltileteken történő megjelentetés szélesebb köni biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésre ál1ó intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató
Hataridő: 2014. augusztus 21.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: Apáiyánati felhívás megielent, ery jelentkezővo|t,
az eľedmény megátlapítását a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2014.
szeptembeľ 5.én tárgy a|ta.

Javaslat gépkocsi-bedlló héľbeaddsóra (2 db)

86912014. (vilI.ll.) sz. Városgazdáikodálsi és PénzügyÍ Bĺzottsághatátozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. engedélyezi .....részére hatźtrozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a
Budapest VIII., ....... szálm a|atti, ..... hĺsz-ú telken kialakított
gépkócsĹb eźi\őra' 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett.
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2. Az 59l201rl. CXI.07.) szźtmű onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérleti
szeruőđés batá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megf,rzetése.

3. Az 59l20I1. cXI.07.) számí onkoľmanyzati rendelet 15. $ (4) bekezđés a) pontja a|apjan
eltekint az egyo|dalri kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerződés aláírásľa keriĺlt' azíigy további
intézkedést nem igényel.

870ĺ201'4. (uII.11.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyezi részére hatźnozatlan idejíi béľleti szerzodés megkĺitését a
Budapest VIII., szám a|atti, .... ..... hĺsz-ú telken kialakított
gépkocsĹbeźillőra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. cXI.07.) számll onkormĺĺnyzatircnde|et 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szeruődés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegiĺ
óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. CXI.07.) szźĺntĺ onkoľmanyzatirenđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzői okiľatba fog|a|ásátő|, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerződés a|áírásra keľĺĺlt' az iigĺ továbbĺ
intózkedést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Blltthy oító u. 17. szúm alatti tdrsashúz alapí.tó okiratónak
mlÍdosítdslthoz közös tulajdon megsziintetéséľe vonatkozlí okirat megkötése a

tórsashdaal

87 1 ĺ201 4. otrll. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1ŕartőzkodás szavazattal)

A Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság 30312014. (III. 17.) száműhatźrozatźnak végľehajtása és a fulajdonjog ľendezése
éľdekében megállapodást köt a Bláthy ottó u. |7. szźlmt társashźzi tulajdonosokkal a
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Önkoľmányzat tulajdonában źiIő, a valóságban
mĺĺľ nem |étező Budapest VIII. kerület, Bláthy ottó u. I7. szám a|attí,3853910ĺB/1 és a
38539/OlClI he|ytajzi szźlmű ingatlanok vonatkozásában. Az onkoľmĺányzat osztat|an közös
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fulajdonát, kĺjzös fulajdon megszĺintetése jogcímén źtadja a társashźni tulajdonosoknak,
megváltási arként a garázsol<ra eső 5 éves közös költség, azaz |02.84I,-Ft összegen. Felkéń a
Kisfalu Kft-t a közös fulajdon megszĹintetéséľe vonatkoző okjrata|áírásáta.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatĺĺridő: 2014. augusztus 1 l.

A Kisfalu Ifft. tájékoztatása alapján: A tulajdonosokat a hntĺíľozatľól óľtcsítcttélĺ" rz
ůigrvéd készíti elő a megállapodást.

Javaslat a Budapest WII. keríilet, Baross u 112. szdm alatti iires, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakús céIú helyiség nyilvdnos egyfordulós plźlydzaton tiirténő

87 2 t 20 1 4.(WII. 1 1.) sz. Vá ľo s g ^,,,,:: ::::::ryi B izo tts ńg határ ozata
(|2 igen,l nem, 0 ŕartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Baľoss u. II2. szźm alatt elhelyezkedo
3549|l0lN36 krsz-tl,208 m, alapteľĹilettĺ, tires önkormányzati tulajdonú, utcai bejarafu
fiildszinti nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadásĺĺľa nyilvános egyfordu|ós pá|yźzat
kjírására, a szźlmított béľleti díjon, azaz 142.400,- Ft/hó + Afa összegen.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfatu Kft-t a pźiyáľ;at a Versenyeztetési szabáIyzatről szóló
42812}112. (xII. 06.) szátmű a Buđapest Józsefulĺĺosi Önkormanyzat Képviselő-
testĹiletének hatźľrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3 .) a páIyázati felhívást a Versenye ztetési Szabá|yzat 1 1 . pontj ában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaľos KoľmanyhivataLa VIII. keľĹileti Hivatala okmanyiľodáJán, valamint a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefrárosi onkoľmźnyzat Polgáľmesteri Hivatala
hiľdető táb|ájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Józsefuáľos címiĺ helyi lapbaÍI) az onkoľmányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal számźlta
ktiltségmentes hiľdetési felületeken töľténő megielentetés szélesebb köľű biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésľe álló inteľnetes hiľdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatő
Hatrĺńdő: 20|4. augusztus 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A páiyánat kiíľásľa és lebonyolításra keľĺilt. A
páiyánati kĺírás éľvényes volt, de a pá|yánatjelentkező hĺányában eľedménytelen.

Iav as l at az ö n ko r múny zati fe I a d at o k h o z é s c ělo kh o z kűp c s o lő dlí tev é ke ny s é g et v é g ző
szervezetek kedvezményes béľIeti díjdnak tovlźbbi I évľe töľténő engedéIyezésére

8B nu4. (uII. 1 1.) sz. Váľos gazdálkod ási és Pénzĺigyĺ Bizotts ág hatáłr ozata
(10 igen,3 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)



A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vlil., 35357l0lV4
helyrajzi szélmí, Budapest VIII., Lujza u. 5. szám alatt ta|źihatő 26 m2 alapteriiletíĺ,
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében azvi Vĺtág Eryesület részéte
nem járul hozzźl a kedvezményes bérleti díj biaosításőhoz, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a
fennálló bérleti đíj hátra|ék'ĺatekintettel a bérleti jogviszony felmondásara.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatlíridő: 20|4. augusztus 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A béľlőt 20|,4. augusztus 18.án íľásban éľtesítették
a batár ozatról. További intézkedést nem ĺgényel.

87 4 l 201 4. oĄII. 1 1.) sz. Váľos gazdálkod ási és Pénzĺiryĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest vlil., 35148l0lV62
he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészętben a Budapest vIII.n Mátyás tér 14. szźm alatt
talźůhatő,121m" alapterĹiletű, önkormányzatitulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
a Kapocs Ifjúsági onsegítő Szolgálat Atapítvány részére a Képviselő-testÍilet 24812013.
(VI. 19.) szźlmthatározatćnakz9. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 229/20|3.
CXI.04.) és I34l20I4 (VI.10.) szźnnthatérozatai alapjan engedé|yezi a kedvezményes bérleti
đíjat}ll3.januaľ l-tőI20|3. december 3l-ig, továbbá z}I4.januaľ |.tőI2014. decembeľ 31-
ig, mely a hatźrozathozata| időpontjában 21.140,- Ft/hó + Afa ł könjzemi és külön
szolgáItatźtsi díj ak összeg.

Felelős: Kisfalu Kft . tigyve zeto igazgatőja
Hatźľľ'đő: 2014. augusztus 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 2014. augusztus 18.án íľásban éľtesítették
a határozatrĺól. További ĺntézkedést nem ĺgényel.

87 5 1201 4. (\łII. 1 1.) sz. Váľos g azdáiko dźlsi és Pénzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest vlil., 3538|ĺ0lN3
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vlu., DobozÍ u. 7-9. szám a|att
ta|źihatő' 159 m" alapterületű, önkoľmányzatitulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
az Eurĺípai Soľs-Társak Kiizhasznű Eryesĺi|et részére a Képviselő-testĺilet24812013, (YI,
19.) számt hatźlrozatźnak 28. pontja, valamint a Humĺínszolgáltatási Bizottság 22912013.
(XI.04.) és I35l20I4. (u.10.) számihatározatai a|apjźn engeđé|yezi a kedvezményes béľleti
díjatf}l3.januar |-tő|2013. december 3l-ig, továbbáz}Ĺ4.januĺĺľ t-tő|2014. decembeľ 31-
ig a kedvezményes bérleti díj ĺisszegét a mindenkoľi ktizös kiiltség (mely ahatáttozathozata|
időpontjában20.212,. Ft/hó) + Áfa + köziizemi és kiiltin szo|gá|tatási đíjak összegen á||apítja
meg.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt 2914. augusztus 18.án íľásban értesítették
a határ ozatról. További intézked ést nem igényel.

87612014. (VIII.ll.) sz. Városgazdáikodásĺ és Pénziiryi Bizottsáłghatározata
(14 igen,0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' 35252l0lil6
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest vlil.' Baross u. 80. szźlm alatt
ta|źiható,3l m2 ďapterületrĺ, ö'nkoľmĺĺnyzatitu|ajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében a
Maryaľországĺ Kaľma.Karyĺipa Buddhista Ktiziĺsség részérę a Képviselő-testiilet
248120|3. (VI. 19.) szźtműhatározatźnakzg. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság
t59l2014. (VI.23.) szźmńhatérozataa|apjźnengedélyezi akedvezményes bérleti díjattovábbi
1 évre, azaz20|4. december 31.ig a mindenkori közos költségnek megfelelő összegű (a

hatźrozathozata| íďopontjában 6.496,- Ft/hó) + Áfa + koanzemi és külcin szo|gźitatási díjak
összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|4. augusztus 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A bérlőt 2014. augusztus 18.án íľásban értesítették
a határ ozatľĺĺl. További Íntézkedést nem Ígényel.

87712014. onll.ll.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen,0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' 35459l0lV3
he|yrajzi számon nyilvĺĺntaľtott, tetmészetben a Budapest vIII.o Kátváľia tér 22. szźlm a|att

talźlhatő,57 fił alapterületíĺ, önkormányzati tulajdonú' nem lakás célú helyiség tekintetében a

Nagycsaládosok Józsefváľosi Eryesület részére a Képviselő-testĹilet 24812013. (vI. l9.)
szźrÍlhatározatának29. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság |32120|4. (u.10.)
szźnńhatfuozata a\apjźn engeđé|yezi a kedvezményes bérleti díjat további,I évre, azaz20|4.
december 31-ig, mely a hatźnozathozatal idopontjában 14.206,- Ftĺhő + Afa + kĺĺzĹizemi és

külön szo|gźůtatási díjak összeg.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zeto igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlőt 20|4. augusztus 18-án írásban értesítették
a határozatról. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

204



87 8 l 201 4. (\Ąn. 1 1.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Budapest VIII.' 35488l0IN26
helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Baľoss u. 118. szám alatt
a|źLl.hatő,281m" alapteľületiĺ, önkoľmiínyzati tulajdonú' nem lakás célú helyiségre alľ'{agĺar
Embeľĺ Jogvédő Eryesĺilettel kötött bérleti szerzodés, a Képviselő-testtilet 248120|3. (w.
19') szĺámú hatźxozatźnak 29. pontja, valarrrint a Ilunránszolgźůtatási Bizottság 35ĺ20|4.
(III.03.) szźműhatáĺozata a|apjtn engeđé|yezi a kedvezményes béľleti díjat további l.évľe,
azaz2O|4. december 31-ig, mely a hatźrozathozata| időpontjában 9l.456,- Ft/hó + Áfa +

közÍlzemi és kĺilön szolgáltatási díjak összeg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|4. augusztus 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlőt 20|4. augusztus 18-án íľásban értesítették
a határ ozatról. További intézkedést nem igényel.

Javaslat Teszdrsz Kdroly tanúcsadói tevékenységének 2014. jtłIius havi ĺeljesítés
ÍgazollÍsdra

87912014. onll.ll.) sz. Váľosgazdáůkodálsĺ és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. javasolja elfogadásľa Teszźtrsz Karollyal kdtött megbizási szerződé,s teljesítés igazo|ását
20I 4.július 1 -jétől zĺI4.július 3 1 -ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 26.

A Jegľzői Kabĺnet Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Teszársz
Károly ľészéľe a telj esítés igazo|ás aláíľása megtöľtént.

Javaslat HarkúIy Gyiingyi tandcsadói tevékenységének 2014. jlÍIius havi teljesítés
igazollÍsdra

880 l20t4. (Wil. 1 1.) sz. Város gazdálkodási és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Haľkály Gyöngyivel kötött megbizási szerződés teljesítés igazo|ását
20| 4. július 1 -tő| 20| 4.július 3 1 -ig terj ed ő időszak'ra.
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2. felkéri a polgáľmestert a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źńrćrsára.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: f0I4. augusztus 26.

A' Jegzői Kabĺnet Szervezési és Képvĺselői lroda táĄékoztatása alapján: HaľkáIy
Gyönryi ľészéľe a telj esítésigazolás aláíľása megtiirtént.

Javaslut a ruharos Ügyvédi lroda tandcsadói tevékenységének 2014. jťilius havi
telj es í.tés ig azo llts dr a

88|,12014. (vilI.l1.) sz. Városgazdä|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsäghatározata
(14 igen, 0 nemn 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi Irodával kötött megbizási szęrzódés teljesítés
ígazo|ását 20 | 4 . j úlius 1 -j étől f0 I 4 . j úlius 3 1 -i g terj ed ő iđo szak'r a.

2. fe|kéri a polgáľmesteľt a hatźnozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źirására.

Fe|e|ős: polgármester
Hatáľiđő: 20|4. augusztus 26.

A Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a Juhaľos
Ügyvédi Iroda ľészéľe a teljesítésigazo|ás aláírása megttiľtént.

Javaslat a ,,VtÍIlalkoaÍsi szerződés keretében a Delej u. és a Tisztes u felíłjítdsa''
t dr gy ťl kö zb e s ze r zé s i elj dr ús er e dm é ny én e k me g dll ap ít lźs dr a

zĺÍnr Üĺrs
883 l 20 1 4. (WII. 2 2.) sz. Vá ľo s g azdá.Jlko dás ĺ és P énzü ryi Bĺzotts ág hatát ozata

(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ',Vállalĺazási szerződés keretében a Delej utca
és a Tisztes utca felújítási munkáinak elvégzése,, taryw kozbeszetzési eljaľásban úgy dönt,

hogy

1. a) a Swietelsky Magyarország I{ft. (l||7 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.) ajtn|attevó źita|
benyújtott ajátltat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizań ok és ajanlattevő alkalmas a
szerzódés teljesítésére. Az ajźn|attevo ajźn|ata megfelel az ajźn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabá|yokban _ kiilĺinĺisen a Kbt-ben _ foglaltaknak;

b) a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes ltca2.; Infopaľk D
épület) ajánlattevő a Kbt. 69. $ (2) bekezdése a|apján a nettó vállalkozási díj
vonatkozásában az ajánLata aľiĺnytalanul ďacsony trat taľta|maz, míve| az ajźnlatban
foglalt ellenszolgáltatás tĺibb mint húsz száza|ékkal eltér a közbeszetzés 18. $ (2)

bekezdésének a|ka|mazźsa nélkiil szźĺĺított becsĹilt éľtékétől. Ajanlattevő az



indokláskérésben foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be indoklását az ajźnlati źtrra
vonatkozóan. Előbbiekre tekintetteljavasoljak megállapítani az ajźnlattevo źl|tal' benyujtott
ajáriat érvénytelenségét, azaján|ataa Kbt. 74, s Q) bekezdés a) pontja alapján éľvénytelen
(arĺánytalanul alacsony ellenszolgáltatást tarta|maz t69. $]);

c) a Stone Dekor Kereskedelmi és Szo|gáItatő Kft. (2615 Csővar, Madách utca 1.)

ajźn|attevĺĺ által benyujtott ajźn|at érvényes, vele szemben nem á1l fenn kizáró ok és
ajźn|attevő alkalmas a szerzőđés teljesítésére. Az ajźn|attevő ajźn|ata megfelel az
ajźn|attételi felhívasban és a vonatkoző jogszabályokban _ kĹilönösen a Kbt-ben _
foglaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 20| 4. augusztlls 22.

2. a közbeszerzési elj arás eredményes.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatlĺridő: 2014. auguszťus 22.

3. az e|jaras nyeľtese a Stone Dekoľ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhe|y: 26|5
Csővĺíĺ, Madách utca 1.) ajanlattevő, aján7ata a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgáltatású
ajźnlat a Kbt. 71. š Q) bekezdés a) pontja szennt. Elfogadott ajźnlatí aľ: nettó 27.200.000
Ft.

Felelős: polgĺírmesteľ
Haüáľidő : 201^ 4. augusztlls 22.

4. a Stone Dekor Kereskeđelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 26|5 Csővár, Madách u. l.)
vállalkozási szerződést k<it a hatźltozatban foglaltak a|apjźn és felkéri a polgáľmesteľt a
szeruóđésalźlírásálra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a szeruődés a|áírásának hatláľideje a Kbt-ben meghatáĺozott szeruođéskötési
moratóriumot k<ivetően.

A Jeg5ĺzői Kabĺnet tájékoztatása atapjánz Az Ész-Keľ I(Ít. az ajánlattevők részére az
összegezés az ajánlatok elbírálása tárgyűl dokumentumot továbbította. Az
onkoľmányzat a nyertes ajánlattevőve| 2014. szeptember 4-én vál.|alkozátsi szeľződést
kötött' 

^ 
kivĺtelezés megkezdődiitt. F;zt kiivetően az Esz.Keľ Kft. intézkedett a

tájékoztatő az e|járáls eľedményéľől szóló hĺrdetmény Közbeszerzésĺ Éľtesítőben tiirténő
megi elentetése éľdekében, mely a 18510 120|4 iktatőszámon megi elent.

ravaslat Budapest, Józsefvúros Magdolna negyed progľam III. önkormúnyzati
bérhúzf,elújítlÍs kivitelezése Keľetmegdllapodltsos eljdrds mdsodík szakaszdhoz

,, VlÍI l a l ko zús i s zeľ ződé s keľ eté b e n B ud ap e s t, J ó zs efv dr o s M ag do In a n egy e d p r o g r am
III. önkoľmúnyzati bérhdzf,elújítlÍs kivitelezése 7. rész'' tlźľgytű kijzbeszerzési eljdrds

e r e dm ény é n e k meg úI I ap ít lźs úľ a ZART ULES

8841201'4. (vilI.zz.) sz. Váľosgazdá|kodńsi és Pénzĺiryĺ Bizottsńghatározata
(11 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,VáIlalkozási szerződés kBretében Budapest,
Józsefvóros Magdolna negled program III. 1nlrormányzati bérházfelújítás kivitelezése 7.

rész', tárgyűkozbeszerzési eljaľásban úgy dönt, hogy



1. a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezető: West Hungária
Bau Építőipari Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy' Vendel Park, Huber u.l., Konzorciumi
tag: EPKARZÍL.1112 Buđapest, Németvĺilgyi út 146.) ajźnúata éľvényes.

Felelős: polgiíľmester
Hatrĺľidő: 20|4. augusztus 22.

2' a lefolytatott közbeszerzési eljarás eredményes.

ľelelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztus 22.

3. a kozbeszerzési eljarás nyertese a MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM
(Konzorcium vezető: West Hungaria Bau Építőipari Szolgáltató K-ft. 2051 Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u.1., Konzoľciumi tag: EPKARZrt. 1112 Budapest, Németvĺilgyi út
146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel - egyetlen ajánlattételľe
felkért gazdasági szeľeplő, aki a keretmegállapodásban és konzultációs felhívásban
foglaltaknak megfelelő, érvényes ajanlatot tett.
Elfogadott ajźn7ata ajttĺl|ati áľ nettó |67.999.258 Ft, a regisúrá|t taľtós álláskeresők
bevonásának méľtéke 280 fő*munkanap (2fő* 140 munkanap).

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó : 201 4. augusztlss 22.

A Jegĺzőĺ Kabĺnet táĄékoztatása. alapján: az F;sz-Keľ Kft. a nyertes aján|attevőt
éľtesítette, ezt követően az onkoľmányzat Đ MAGDOLNA NEGYED 2013
KONZORCIUMMAL vállalkozásiszeľződést kiitiitt, a kivĺtelezés megkezdődt'tt.

ravaslat az ,,Alacsony iskolai végzettségíĺekfoglalkoztatúsi stratégilÍi,' túrgyú,
kijzbeszerzési értékhailźrt el nem éľő beszerzésÍ eljdrús e1edyényének

megdllapítlÍsdra ZART ULES

88sl2014. (vII.22.) sz. Városgazdáikodáłsi és Pénzĺigyi Bizottsághatńrozata
(ĺ'1 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az ,,Alacsony iskolai végzettségűek
fog|a|koztatási stratégiti" tźLrgYí,kozbeszerzési énékhaĺírt el nem érőbeszerzési eljáľásban
úgy dönt, hogy

1. a HÉľpĺ. Elemző Központ Kft. (székhely: 1051 Budapest, októbeľ 6 utca |9., adőszám:
14403767-2-41) ajźn7attevő ajánlata érvényes, ajĺánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítéséreésnemá|||<lzarőokhatá|yaa|att.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20 l 4. augusztlls 22.

2. abeszerzési eljrĺrás eređményes.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő : 201 4. augusztus 22.

3. abeszetzési eljaľás nyeľtese a HÉľr',q. E|emző Központ Kft. (szélĺhely: 1051 Budapest,
októbeľ 6 utca |9., adőszźml |4403767-2-4l, cégegyzékszám: 01 09 94637|)' amely a
legalacsonyabb összegiĺ, éľvényes ajanlatot adta, ajźnlata az ajźn|atkérő rendelkezésére



á||ő fedezeten beliil van, alkalmas a szerzódés teljesítésére és nem áll kizáró ok hatálya
alatt.

Elfogadott aján|ati ara 4 O45 000, - Ft + ÁFA.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20| 4. augustĺus 22.

4. ahatátozat 3. pontja a|apjan felkéľi a polgĺíľmesteľt a vá||a|kozźsi szerzódés aláíráséra.

Felelős: polgáľmester
Hatlĺľidő: aszerzóđés aláírásĺĺnak 20|4. augusztus 28.

A Polgármesteľĺ Kabĺnet, valamint a Jőzsefváľosi Ktiziisségi Házak Nonpľofit Kft.
tájékoztatása alapjánz A' szerződés a|áírásra került 2014. szeptember 10.én.

A Budapest' WII. keriilet Rúkóczi út ... szúm alatti inqatla9ra,vonatkozlí
elővdsdrldsi jogľól való lemondús RT ULES

88612014. NIIL.ŻŻ.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaĺos VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľményzat, a .... . |lrsz-tl, teľmészetben a 1087 Budapest, Rfüóczi út

...... szźtm a|att ta|áIható 88 m2 alapterületű ingatlan tekintetében, továbbá a 12.900.000
Ft.os vétęláľ ismeľetében, C. o'C. eladó, továbbáH. M. vevő kĺizĺjtt20|4.július 1l-énkötött
adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásáľlási j ogával nem kíván élni.

Felelős: polgĺáľmester
Hatĺĺľidő : 201 4. auguszfix 22.

A Varyongazdálkodásĺ és tizemeltetési Üryosztń|y tájékoztatása alapján: A Bizottság
dtintéséľől2014. augusztus 26. napján éľtesítették az ĺiryfelet.

Javaslat a ,,Utcanévtúblltk cseľéje' karbantartúsa, pótlósa, tdrgyú, közbeszerzěsi
éríékhatúrt el nem érő beszerzési eljdrds eredményének megúIlapítlźsdra

90412014. (vilI.zz.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺiryĺ Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság az ,,UtcaÍlévtáblák cseľéje, karbantaľtása,
pótlása'' tárgyÍl,kozbeszerzési értékhatiĺľt el nem érőbeszerzési eljarásban úgy dtint, hogy

1. az AFV Tábla Kft. (székhe|y: ||02 Budapest, Halom u. 14. 2.ll.l7.'adőszźlm:23903289-2-
42) ajaĺiattevo ajánlata éľvényes, alkalmas a szeruodés teljesítésére és nem á|| k'tzáĺő ok
hatá|yaa|att.

Felelős : polgĺármesteľ
Hatáĺidő : 20 | 4. augxztlls 22.

209



2. a beszerzési e|jarás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 20|4. augusztus 22.

3. abeszeruési eljarás nyertese az AFY Tábla Kft. (székhe|y: 1102 Budapest, Halom u. l4.,
2.l|.l7., adőszánna:23903289-2-42), amely a legalacsonyabb összegíi érvényes ajánlatot
adta, ajánlata az ajón|atkóľő rcndclkezésére ól1ó fedezeten belül van, alkalmas a szeľződés
teljesítésére
Elfogadott ajźnlati ára 1 db utcanévtábla legyártása, kihelyezése: 2.990 Ft +AFĄ ldb
kiegészítő táb|a |egyártása, kihelyezése: 2.460 Ft +AFA.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : 20| 4. augusztlls 22.

4. ahatźrozat 3 . pontja alapjáĺ felkéľi a polgáľmesteľt a vá||a|kozási szerzőđés a|źirására.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 20|4. szeptembeľ 1.

A Varyongazdátkodási és Üzemeltetési Üryosztáiy tájékoztatása alapján: Az AFv Tábla
Kft.vel a vállalkozőiszerzőďés megkłitése megtiiľtént, a kĺvitelezés folyamatban van.

Közter ület-h asznúIati kérelmek elbírdlds a

9 0 5 l 20 1 4. (vII.22.) sz. Vá ľo s gazd álko d ásĺ és P énzü gyĺ B izo tts ág határ ozata
(l.2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľtilet-haszná|ati
hozzźqáruIást ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

KtizteľĹilet -hasznáIő, kér e|mező: JĺĎzsefu árosĺ Szabadidős Eryesület
(1086 Budapest, Sztizu. 5-7.)

Ktizteriilet-haszná|atideje: zD|4.augusztus 29. (esőnap:2014.08. 30.)

Közteľület-hasznáiatcé|ja: egyébelkeľítettterület-gyeľmekfoglalkozás
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 20 fiŕ
Közteľiilet-haszná|at helye: Mátyás tér

Fęlelős: polgármester
Hataľidő : 20t 4. augusztus 22.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztá|y táĄékoztatása alapján: Ahatározat az
ůiryfét ľészéľe 2014. szeptembeľ 10.én kiadásra keľĺilt.

90612014. (vilI.Lz.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nemn 0 ť'artőzkodás szavazattal)

I. A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességget _ az a|ábbi tigyben azza|, hogy a Tźtrsashźn Rlĺkóczi út
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29. a kieső parkolási díj ÁFA taľtalmát - I}t 232,- Ft-ot kdteles megfizetni az
Önkoľmĺĺnyzat felé.

KöZteľĹilet-hasznźiő,kéľe1mező: Táľsasház Rákóczĺ űltzg.
(|I|4 Budapest' Ulászló u.24.)

Köaeľület-hasznáIat ideje: 2014. augusztus 22. -20|4. okÍóbeľ 31.
Közteľület-hasznźt|atcéIja: építési munkateriilet (Téľ_közpá|yźnat felújítási munkái)
KdzteľĹilet-hasznźiathelye: Stahly u.4.
Köaerulet-hasznźiatnagysága: 20mŹ

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. augusztus 22.

II. A Vaľosgazdálkodási és Pérungyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Tźrsashźtz
Rfüóczi tft29. közterület hasznáIatát építési munkateľĹilet céljából 2014. augusztus 15-től
augusztus Zl-ig.

Felelős: polgáľmester
Hataiďo : 2011 4. augusńls 22.

A Varyongazdálkodásĺ és tizemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
iiryfél részére2014. augusztus 28-án kÍadásľa kerůĺlt.

T ul aj do n o s i h o zzltj ór u l ós gy aI o g lÍt ke lő h e Iy e k ki a l a kít lźs tÍ h o z a S uÍ.za do s tłto n

90712014. (vII.22.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺĺgyĺ Bĺzottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzź$źtru|źtsát adja 4
db gyalogátkelő létesítéséhez.

Ügyiratszám : |6-|1'|012014.
Kérelmező: Józsefuaľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgá|at(tewező: Sipos Lász|ő)
Helyszínek:

. Budapest VIII. ker. Szźzados út Szörény utcai torkolatźnáI (a jarda burkolatbontással
éľintett),

o Budapest VIII. ker. Szźzados út Hős utcai torkolatanál (a jarda buľkolatbontással
érintett),

o Budapest VIII. keľ. Szźnaďos út Stróbl Alajos utcai torkolatanál (a jźlrda
burkolatbontással érintett),

o Budapest VIII. ker. Stľóbl Alajos utca Szźaados úti toľkolatánál (a jańa
burkolatbontással érintett).

Helyreállítási kötelezettség :

- ajaľda telies szélesséeében és teljes rétegľendben töľténő végleees helyreállítása.
- abuľkolatbontáshelyszínételkeľĹilőútvonalatjólláthatóan jelzik,
- jól lźthatőaĺtájékonatjźk azűthasznáIőkat a buľkolatbontás varható időtartamĺáľól,
- köte|ezí akivitelezőt a buľkolatok megfelelő minőségben töľténő elkészítésére,
- a gyalogátkelőknél a csapadékvíz elvezetés kialakítasa,
- abenhaző és kivitelező közösen 5 év gaľanciźúvźilra| a helyľeállított buľkolatért.
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Egyéb kikĺitések:
- Az engedéIves. a kÍvitelezés teľĺiletén éľintett közműtulaidonosok
(ktizműszoleáltatók) esetĺ előírásai alapián végzi az építést. valamint tőlük helyszíni
szakfelügyelet kéľ.
- Felhagyott ktizmű, vezetét kábel a fiildben nem maradhat.

Felelős: polgiĺľmester
Hatáľidő: 20|4. augusztus 25.

A Varyongazdátkodási és tJzeme|tetési tigyosztály tájékoztatátsa alapján: A tulajdonosi
és kiĺzrĺtkez e|ői hozzájárulás kĺadásľa került.

A Budapest Wn. József atca .......... szdm alatti, ... helyrajzi suÍmú, 117
m2 alapterĺiletíĺ túrsbérleti lakús (bérett és iires, önkormdnyzati tulajdonú ľészének)

e li de g enítě s év e I k ap c s o l at o s v éte I úr é s e l adds i aj dnl at j lív ó h ag y ds a

90812014. NILI.LL.) sz. Városgazdáikodźlsi és Pénzĺigyi Bĺzottsághatáľozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szzvazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájarul a Budapest VIil., József utca . szźlm alaĺti'^az ingatlan-
nyilvántartásban a .... ..... helyrajzi számon nyilvántartott, Ll7 m" alapterĹiletrĺ,

kettes tiíĺsbérletet képező lakásľa határozat|anidejű bérleti jogviszonnyal rendelkezőbér|ő
részéte történő eladási ajánlat megküldéséhezaz alábbiak szerint:

a.) a 7| rŕ a|apteruletú béľelt tĺíľsbérleti lakľészre, a 33lf0l3. (VII. 15.) számtl
önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében' a komfortos lakás éľtékesítésére
meghatfuozottak szeľint, az elkészilt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi
éľték 50 Yo-áva|megegyezo ö'sszegű, 5.965.000,- Ft vételár közlése mellett,

b.) utires 46 m2 alapteľülettĺ, egy szobás üres társbéľleti lakĺészre, a 33l20I3. (VII. 15.)

számú önkoľmanyzati ľendelet 19. $ (4) bekezdésében meghatározottak szerint
5.700.000,- Ft-vételáľ közlése mellett. A vételar megfizetésére egyösszegben, illetve
banki hitel fe|haszná|źsźxa| van lehetősége a vevőnek. A bérelt lakrész
elidegenítésének feltétele, hogy azza| egyidejtĺleg az tires trĺrsbérleti |a]<ľész

megvásarlásra kerĹilj ön.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy küldjön eladási
vonatkozóan.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. szeptember 1.

ajźn7atot a bérbevett és az tires lakľészre

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatátsa alapján: Az eladásĺ ajánlat kĺkiildésľe keľült 20|4.
augusztus 28.án. Az adásvéte|i szerződés aláíľásľa került. Az ügy további intézkedést
nem igényel.
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Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajdnlaíjóvúhagydsa (2 db)

9 09 l 201 4. (wII.22.) sz. Váľo s gazdálko d ás ĺ és P énzü ry ĺ Bĺzo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzájáÍv| az ingatlan-
nyilvántartásban a .... .... helyľajzi szźtrnon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII., József u. .............. szám alatti, 38 m, alapĹerülettĺ lakásľa haLźlrozaL|ur itlejĹi béľleĹi
jogviszonnyal rendelkező bérlő tészéte töľténő eladási ajánlat kikĹildéséhez, a
33l20l3.(vil.15.) sztlmí önkoľmányzati rcnde|et 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľt nélküli
lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi éľtékbecslésben
megállapított forgalmi érték 25%o-źtval megegyezó összegtÍ, 1.325.000,- Ft vételrĺr kĺizlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatándő: f0I4. szeptembeľ 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladásÍ ajánlat kiküldésre kertilt 2014.
augusztus 28-án. Az adásvételi szerződés nem keľült aláíľásľa. Az ügy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

9l0l20L4. NIII.zz.) sz. Váľosgazdáikodáni és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźLjáÍv| az ingatlan-
nyilvantartásban a ..... .... helyľajzi szélmon nyilvlíntaľtott, teľmészetben a Budapest
VIII.' Koszoľú u. .......... .... szźmtalatĺ|52 m, alapterületri lakásra hatźlrozatlan idejtĺ bérleti
jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a
33|20|3.NII.15.) szźtmű önkormányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítéséľe meghatarozoItak szeľint, az e|késziilt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 Yo-áva|megegyezó összegű, 4.290.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető tgazgatőja
Hatĺáľidő: 20|4. szeptembeľ 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot az iigyÍé| szeméIyesenvette át
2014. augusztus 29-én. Az adásvéte|i szerződés aláírńsľa keľůilt 201'4. szeptember 9.

napján. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Muro-Phral-Testvéľem Cigđny-Magy ar Tdľsadalmi és Kult urúIis Egyes iilet
bérbevételí kérelme a Badapest VIil, Baueľ S. u 4. szúm alatti ĺires iinkormdnyzati

t ulaj don ú h ely is ég v on atkozđs db an

91112014, (vII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizotts ág határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzójórul a Budapest vlil.' 35087 helyrajzi vámon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest vlil., Bauer S. u. 4. szám a|atti,25 m, alapteľiiletű, utcai bejáľatű, foldszinti
nem lakás célú helyiségre a bérleti szerzőđés megkĺitéséhez,hatźtrozatlan időre 30 napos
felmondási idővel a Muro.Phral-Testvérem Cigány-M^g|raÍ Táľsadalmi és

Kultuľális Egyesület szociális és oktatási tevékenység céLjźra a mindenkori üzemeltetési
kĺlltség összegiĺ (a határozathozata| időpontjában 8.375,. Ft/hó) + Áfa béľleti +
kozi:zemi- és különszolgáltatasi díjak ĺisszegen. A bérbeadás feltétele, hogy az Egyesiilet
e hatfuozatról szóló óľtcsítós kizhczvitclitő| szőnitott 8 napon bclül fcnnólló hrítralékót
(elenleg bruttó 6.942,- Ft) fizesse meg.

az1.) pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy abér|ő köteles a honlapjan, sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefuaľosi onko rmźnyzatottĺámogatóként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyĺilés,

rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Béľbeadót tájékoztatni, meghívót kiildeni.
b) minden év miíľcius 15. napjáig benyújtani az aďott évľe vonatkoző szakmai tervét,

amelyből kideľiil, hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá|ja
Józsefuáľos és a józsefuáľosi lakosok éľdekeit'

c) minden év május 3l. napjáig benyújtani az e|őző éves tevékenységéről sző|ő, az
onkormanyzatźita|meghatźrozotttaľtalmúszakmaibeszámolóját.

d) a helyiségben az a|apszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékeléséľe és elfogadásáta a hatásköľľel
rendelkező bizottság (HumánszoLgáItatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatasktjľrel
ľendelkező bizottsźry a szak.łnai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíj az adott évre is érvényben maĺad.

amennyiberl a szeÍvezet a 2.) pont szerinti első éves beszámolóját a szak'rnai bizottság
részére benyijtotta, és azt abízottságelfogadta, az onkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottséęa kéľelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuaĺos, valamint a
józsefuarosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasznźůtsźrya
fiiggvényében a f48l2013. (VI.19.) szźmú Képviselő-testiileti hattrozat 26. pont a.)' b.)
vagy c.) pontja szerinti mértékľe módosíthatj a, a bérleti szerzőđés egyéb feltételeinek
v á|tozat|anul hagyás a me llett.

amennyiben a béľlő a fenti kĺitelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szal<nai teľve,
szak*rnaí beszámolója a\apján nem bizonyított, hogy tevékenységét |ega|ább részben
Józsefuaros éľdekében végzi, tĘy a bérleti díj az érintett év januaľ I. napjátőI, az akkor
érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció értékľe
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszĺĺmolója a|apjźn bizonyitott,
hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti díja a nem
lakás célú helyiségek béľleti díjának megáIIapitásaról szóló 24812013. (VI.lg.) számil
Képviselő-testtileti határozat 26. pontjában meghatiírozott eggye| magasabb kategóriába
sorolt béľleti díjľa emelkedik.

a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy azonkormanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek béľbęadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
szźrrńBudapest Józsefuaľosi onkoľmányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzíl előtt egyoldalri kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat aLáirását vállalja a leendő
béľlő.

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető tgazgatőja
Hatĺĺridő: z0|4. szeptember 1.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérlő a ľendeletben foglalt határĺdőn belůil nem
ktitiitte meg a bérleti szerződést. TovábbÍ ĺntézkedést nem igényel.

Baľdon Barnabús lúj bérleti jogviszony létesítésěre vonatkozlí kérelme a Budapest
WII. keľiilet, Bérkocsís u. 28. suźm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyÍség

vonatkozlÍsúban

9t2l2014. (VIII.LŻ.) sz. Városgazdáilkodátsi és Pénzĺiryi Bizottsághatározata
(12 igen,O nem, 0 ť'artőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzlújtźľul a Budapest VIII., 34808l0lV2 he|yrajzi számon nyilvĺántartott, a Budapest
vilI., Bérkocsis u. 28. szám a\attta|źůhatő,4| m. alapterületú, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratu, ftildszinti helyiség rijbóli bérbeadásáhozhatźrozottidőre2019. december
3I. napjáig, Baľdon Baľnabás festőmíĺvész részére, múhely, műteľmi tevékenység
céIjtra. A bérleti díj összege 2015. decembeľ 31. napjáig 15.000'- Ft/hó + Afa bérleti +
köziizemĹ és különszolgá|tatasi díjak <isszeg, 201-6. janrľĺľ 1. napjátő|' 24.500,- Ft/hó +

Áfa borleti + közilzęmi- és kiilĺins zo|gźitatásí díj ak ö sszegre módosul.

2.) ahatźrozat 1.) pont szerinti bérleti szeruódés megkötésére abban az esetben keriilhet sor,
ha Baľdon Bamabás a jelen hatátozatről szóló éľtesítés kézhezvételét kĺivető 5 napon
belül az onkoľmanyzatta|' szemben fennálló 30.668,- Ft hasznźůati díj tartozását
kiegyenlíti.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szollgźůő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuaľosi onkoľmrĺnyzati ľendelet t4. $ (2) bekezdése alapjĺán 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán
kozjegyzó előtt egyoldalú k<ltelezettségvźi|a|ási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Haüĺridő: 2014. szeptember 1.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatáłsa alapján: 2014. szeptember 28-án a szerződés megkiitésľe
keľiilt. További ĺntézkedést nem ĺgényel.

Á.,ą. J. magúnszeméty bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Magdolna u
10/B. szdm alaĺti ťłres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakđs cěIú helyisěgre

913ĺ2014. NIII.zz.) sz. Városgazdáikodálsĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) houlŕjórul a Budapest vIIIj' 35291l0lil2 helytajzi számon nyilvantatott, Budapest
VIIL' Magdolna u. 10/B. szám alatt elhelyezkedő, 43 m" alapterĹiletű, iiľes,
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önkormányzatit|Jlajđonú, utcai pinceszinti helyiség béľbeadásáhozhatźnozatlan időre, 30
napos felmondási idő kikĺitésével Á. A. J. tészére, magáncélú táľolás cé|jára,13.650,.
Ft/hó + Afa béľleti -| kĺizüzemĹ és külcinszolgéůtatásí díjak összegen.

2.) a bérleti szerzőđés megkcitésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźĺIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35/20|3. (vI. 20.)
számt Budapest Józsefraľosi onkoľményzatí rendelet 14. $ (2) bekezdése aLapjźn 3 havi
bérleti đíjnak megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kózjegyző előtt egyoldalú kötelezettség:lá|Ialási nyilatkozat a|áirását vá||a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatríridő: 2014. szeptember l.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a rendeletben foglalt határidőn belĺil nem
ktĺtłitte meg a béľletĺ szeruődést. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-beólló béľbeaddsdra (3 db)

914ĺ2014. (vlII.Lz.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍiryi Bizottsághatározata
(12 igen,O nem, 0 ŕ.artőzkodńs szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. eneedélyezi U. Z. tészére határozatlan idejtĺ bérleti szerzóđés megkötését a Budapest
VIII., Tolnai Lajos u.26, szám a|atti' 3496l hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźůLőra,30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (xI.07.) szźtmű onkormrĺnyzati rendelet 13. $ Q)bekezdése alapjan a bérleti
szerzodés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59l2O|1. (XI.07.) szźtmí onkoľmányzati rcndelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjan
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. szeptember 1.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľól szólĺí éľtesítés kĺkůildésľe keľÍilt
2014. augusztus 28-án. A bérleti szerződés nem kerĺi|t a|áirásra, az üry további
intézkedést nem igényel.

9 l 5 l 20l 4. N III.22.) sz. Vá ľos gazd á lko dás i és P énzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi G. I. részére határozat|an idejiĺ bérleti szerzóđés megkötését a Budapest VIII.,
Bérkocsis u. 32. szźtm alatti,3479| hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Afalhó bérleti díj mellett.
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2. Az 59l20I1. (XI.07.) szźtmű onkoľmanyzatircndelet 13. $ (2)bekezdése alapján a bérleti
szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59l2}t1. (XI.07.) szźtmű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjĺĺn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló ĺyi|atkozatkozjegyzói okiľatba foglalásától, a
bérleti đíj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2014. szeptembeľ 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szólĺí éľtesítés kĺkĺildésľe került
201'4. augusztus 28-án. A béľleti szerződés aláírása megtiirtént 2014. szeptembeľ l.jén.
Az Íiry továbbĺ intézkedést nem igényel.

91612014. (vII.22.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůiryi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi H.I. részétehatźrozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Bérkocsis u. 32. szám alatti,3479I hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźilrőra,30 napos
felmondási idővel 6,476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett.

2. Az 59l20|l. CXI.07.) szátmű onkormĺínyzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapjan a bérleti
szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegú
óvadék megfizetése.

3. Az 59l201ll. (XI.07.) számí Önkoľmlányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyokđa|ú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozatközjegyzoi okiľatba fog|a|ásźÍő|, a
bérleti díj méľtékére tękintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
HaĹáľidő: 20|4. szeptember 1.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló éľtesítés kiküldésľe keľült
2014. augusztus 28-án. A béľleti szerződés a|áírásra keľĺilt 2014. szeptember l7-én. Az
ĺiry további ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII, Kardcsony S. u 29. szóm alatti telek ideiglenes
haszndlatdra

917ĺ2014. NIII.zz.) sz. Váľosgazdźikodáłsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem,0 taľÍózkodńs szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

I.) hozzájarul a Budapest VIil., Kaľácsony S. u. 29. szźĺn a|aÍIi,35463 hľsz-ú, 1105 m2

alapteľületiĺ telekingatlan ideiglenes jelleggel, 20|4. augusztus 23-áĺ, az MNP III.
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programban elkészĹilt lakóépületi felújítások átađásźůĺoz kapcsolódó közĺisségi program
megrendezéséľet<!ľténőingyeneshasznźiatéůloz.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a telket ezen időtartamĺa adja át a JőHír Józsefuaĺosi
Nonprofit Kft. részére.

Felelős: JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja, Kisfalu Kft. ügyvezető
igazgatőja
}Jatáĺidő : 20| 4. augusztus 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A telek átadása megttirtént. Az ĺiry továbbĺ
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII., Pľúter utca ... ..... szdm alatti lakds béľbeaddsúra

918ĺ201'4. NIII.zz.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyi Bĺzottságbatározata
(12 ĺgenn 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájaľul Cs. É., jogcím nélkiili lakáshaszná|ő részére az źitala lakott Budapest VIII.,
Práter u. szźm alatti, 69,|4 Í112 alapteľiilettĺ, 2 szobás, komfortos
komfoľtfokozatu önkormányzati tulajdonú béľlakás bérbeadásahoz' 5 év hatarozott időľe
sző|őan, előbéľleti jog biztosításával. A bérleti szerződés az 5 év |ejartát kcivetően
kérelemĺe, a mindenkoľ hatályos rendelet feltételei a|apjźlĺmeghosszabbítható.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 20|4. augusztus 22.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglaltak a|apjan a bérleti szerzođés
megkĺitéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő : 20I 4. szeptembeľ 3 0.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Tulajdonosi nyilatkozat elkészítés alatt áll.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, orczy tit ...... szóm alaíti lakós
bérbeaddsdľa

91912014. (WII.22.) sz. Városgazdá'Jkodási és Pénzügyĺ BizoÚtsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) hozzájárul K. A., jogcím nélkiili lakáshasználő tészére az źita|a lakott Budapest VIII.
orczy út ... ...... szźm a|atti I szobás, komfoľtos komfortfokozatll, 33,70 m.
alapteľülettĺ, ĺĺnkoľmányzati tu|ajdonú béľlakás bérbeadásźůloz | év hatźrozott időre
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szólóan. A béľleti szerződés az egy év lejźtrtát követően kéľelemre, a mindenkor hatályos
rendelet feltételei alapján meghosszabbítható.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő : 20| 4. augasŻĺlss 22.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźľrozat 1.) pontjában foglaltak a|apjźn a bérleti szerzőđés
nregkĺitéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáńdő: 20|4. októbeľ 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 
^z 

ügyfelet kiéľtesítették ^ diintésľől'
szeľződéskiĺtésľe még nem jelentkezett.

Javaslat megbízlÍsi szerződés keľetében Budapest WII. kerÍilet ÁWldi és Sdrkúny
uíca valamint a HoľdnszlE utcai Bölcsődefelújítúsdnak míĺszaki ellenőri díjazúsdľa

920 l 20 1 4. (v[l.22.) sz. Vá ľos g azdá|ko dás i és P énzĺiryi B ĺzo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII. kerület Alftĺldi és Sĺárkany utca felújítási munkálatok műszaki ellenőre a
Kisfalu Kft., mtĺszaki ellenőľi dija a váIla\kozőí nettő aján|at 3%o-a + ĺfa, 2.Ilg.800 Ft +
Afa a2014. évi költségvetésben a 11601 címen az Alft'lđi és Sáľkĺĺny utca felújítás
elłĺirźnyzat terhére.

b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatóját a megbízási szeľződés elkészítésére és
felhatalmazza a p o|gźrme steľt annak aláít ásźr a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 20| 4. augaszfis 22.

f.) a Budapest VI[' keriilet Horanszky u. 2|. bĺilcsőde felújítási munkálatok múszaki
ellenőľe a Kisfalu Kft., műszaki ellenőľi díja a vźila|kozói nettó ajan7at 3Yo-a + Afa,
747.855 Ft+Áfa a20|4.éviköltségvetésbena 11601 címenaHoránszky u.2t.bölcsőde
belső festés, udvari homlokzat felújítas e|őirźnyzat terhére.

b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoját a megbízási szerződés elkészítésére és
f eĺhata|mazzaapoIgźlrmesteľtannaka|áírásźra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatrĺridő: 20|4. augusztus 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megbízási szerződés 2014. augusztus 15-én
megktitésľe keľült, a kivitelezés2014. szeptember 8.i teljesítéssel befejeződiitt.
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A Kisfal u Kft. Vagl o n g a zd dl k o d lÍs i s zer ződé s én e k mó d o s ít ds a

921'12014. (VTII.LL.) sz. Városgazdátkodási és Pénzůiryi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartónkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesaés mellékletét
képező' a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat és a Kisfalu Kft. közĺjtt fennálló
Yagyoĺgazdálkodási szeruodés III. fejezet |7. a|cim 93. pontjanak és a VII. fejezet 4I.
alcímének módosítását 20|4, szeptember l-jei hatállyal elfogadją egyittal felkéri a
polgármestertaszeruodésmóđosításaláirźĺsźra.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatrĺľidő: 2014. szeptembeľ 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A szerződésmĺídosítás megktitésľe került.

A Budapest WII., József krt. 38. szúm alattifi)Idszinti, 34883/0/A/6 helyrajzi szómil,
hatúrozatlan időre szóllí bérleti joggal terhelt nem lukds céIjdra szolglźló helyiség

elidegenítése

922t201'4. (uII.22.) sz. Váľosgazdáikodálsĺ és Pénzĺigyi Bĺzottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájaru| az íngat|an-nyilvántaľtásban a 34883l0ĺN6 heľyrajzi száľnon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József kľt. 38. szźtm a\atti ftildszinti, 352 m" alapterülettĺ
ingatlanľa vonatkozó eladási ajánlatbérIo részéľe tĺirténő megkĺilđéséhez, avéte|árnak, az
elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 32120|3. (VII. 15.) szźlmű önkormányzati
ľendelet alapjźn a forgalmi éľték 100 %o-źlban, azaz 64.260.000,- Ft összegben történő

közlése mellett.

f .) hozzájárul a 32120|3. (Vu.15.) szźlmí ĺlnkoľmányzati rendelet |7 . s Q) és (4) bekezdése

a|apjźn a Rehab Medica Kft-vel 10 éwe szőIő, egészségügyi szo|gá|tatás folytatásara
vonatkozó megállapodás megkötéséhez, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba a
kedvezmény biztosítékáu| bejegyzendí5 je|zźiogog második helyen tĺiľténő
bejegyzéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatĺáľidő: 2014. szeptembeľ 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot az íigĺfé| személyesen áúvette

201'4. augusztus 28-án. Hatáľĺdő hosszabbítást kéľt.

Javaslaí g ,DH-Ia2014 típusli, bérlakús pdlyúzat kiírdsúľa

923t201'4. NII|.22.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzĺĺryi Bizottságbatńrozata
(12 ĺgen,0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) 2014. augusztus 25. - 2014. szeptember 24. kijzött pźůyazatot ít ki, azon Józsefuarosban
é1ő családok részére, akik deviza alapú je|zá|oghitelfüet nem képesęk törleszteni, vagy
visszafizetni, és ezért az áIIandő lakóhelyiiket és tulajclontlkat képezo, Btlclapest VIII'
keľtiletben talá|hatő lakásukra vonatkozó, ďeviza alapú kĺilcsönszerzódést a ťtnanszíroző
pénzngyi intézméĺy felmondta, és az ingatlan fulajdoni lapjara a végľehajtási jogot akár a
ťtnansziroző péĺlzugyi intézmény javźtra' akár kozizemi díj, vagy kozos kciltség, vagy
más követelést érvényesítő végrehajtást kérő javźra feljegyezték, vagy a ťlnanszírozó
pénzligyi intézménnyel a lakás kĺlzös énékesítésére megállapodást kcit<itt, vagy a
tulajdonjoga a végľehajtási eljárás folytan megszűnt, és a ťlnansziroző pét:zugyi
intézłnény a lakás éľtékesítését követően még fenná||ő tartozźsra megá||apodást k<jtĺitt
vele, és legalább ahźztartás egy felnőtt tagja ľendelkezik jövedelemmel, apá|yźnatra kiírt
lakás felújítási kötelezettségével, 1 év hatáľozott időre szóló bérleti szerződéssel,
előbérleti jog biztosításźxa|, költségelvú bérleti díj előírása mellett, óvadék fizetési
kĺjtelezettséggel, az alábbiakban felsorolt és megnevezett 5 daľab bérlakásľa.

1.) Budapest VIII., Dankó u. 30. I. em.2. 1,5 szoba 42,4I rnz komfoľtos
2.) Budapest VIII., Dankó u. 40. II. em. 1. 2 szoba 58,45 m2 összkomfoľtos
3.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1. 1 szoba 26'80 m2 ĺisszkomfoľtos
4.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IY. em.2. 1 szoba 27,I0 Ín2 ĺĺsszkomfoľtos
5.) Budapest VIII., Vajdahunyad u.23.IV. em. 2. I szoba 28,00 m2 ĺjsszkomfortos

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatĺáľidő : 20 I 4. augasztus 22.

2.) hozzt$ĺáľul, hogy a Kisfalu Kft. a bírá|ati
meghosszabbítsa.

hatĺĺridőt indokolt esetben egy alkalommal

Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zető ígazgatőja
Hatźriđő : 20l 4. augusztlls 22,

3.) hozzájátul, hogy a pźůyázatra kiíĺt lakásokra kötött béľleti szeruőđésekben béľbeadó, 10
éves elidegenítési tilalmat kössĺĺn ki.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő : 20| 4. augusń,ls 22.

4.) hozzájźlru|, hogy a páIyázati Jelentkezési Lap ellenéľtékeként beťlzetett 1.000,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevéte|ét képezze,

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataridő : 20| 4. augszt:lls 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apáiyázatok benyrĺjtása hatáľĺdőľe megtiiľtént. A
páł|yánati anyagok átnézése hiánypótlás érdekében folyamatban van.
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rav as I at az,, III/2 0 1 4 típ us lł,, b ér lakds p ltly dzat kiíľlÍs úľ a

924 1201 4. (vilI.22.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) f0|4. augusztus 25. - 20|4. szeptember 24. kozött pá|yźnatot íľ ki, a pźiyazat
benyújtásakoľ 35. évtiket be nem töltött, azon jőzsefvĺáIosi kötődésiĺ ifiú házasok részére,
ahol legalább a hźnaspár egyik tagsa kozépfokú végzettséggel, másik tagsa |ega|ább 8

źitalános iskolai végzettséggel ľendelkezik, és legalább az egyik hźzastźrs 1 éves

folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, a pźlytzatra kiíľt lakás felújítási
kötelezettségével, 1 év hatźnozott időre szóló béľleti szerződéssel, előbérleti jog
biztosításával, költségelvű bérleti díj előíľása mellett, óvadék fizetési kĺitelezettséggel, az
alábbiakban felsoľolt és megnevezett |0 daľab bérlakásra.

1.) Budapest VIII., Auróra u. 15. fszt.6. 1,5 szoba 36'90 m2 komfoľtos
2.) Budapest VIII., Dankó u. 34. II. em. 8. 1 szoba 3f'45 m2 összkomfortos
3.) Budapest VIII., Dobozi u. |7. fszt. 10. l,5 szoba 30,10 m2 komfoľt nélküli
4) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em. 21. 1 szoba 36,25 m2 felkomfoľtos
5.) Budapest VIII., Dugonics u. 11. I. em.22. 1 szoba 32,10 m2 felkomfoľtos
6.) Budapest VIII., Kaľácsony S. u. 17. fszt.6. 1 szoba 25,75 m2 komfoľtos
7 .) Budapest VIII., Nagy Templom u. 12lb. fsn.27 . Zszoba 62,68 m2 ĺĺsszkomfoľtos
8.) Budapest VIII., Salgótaľjáni u. 19. I. em. 6. 2 szoba 53,60 m2 komfoľtos
9.) Budapest VIil., Szigetváľi u. 4. I. em. 14. 1 szoba 25,54 Ín2 komfoľtos
10.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. I szoba+hall 42,02 m2 komfortos

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő : 201 4. augsszfis 2f .

2) hozzájáru|', hogy a Kisfalu Kft. a birá|ati hatźlriďĺĺt indokolt esetben egy alkalommal
meghosszabbítsa.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatĺáľidő : 20 | 4. augllsztus 22.

3.) hozzájáru| hogy a pá|yázata kiírt lakásokĺa kötött béľleti szeruődésekben béľbeadó, 10

éves elidegenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő : 20I 4. augusztus 22.

4.) hozzájźru|, hogy a pá|yázatí Jelentkezési Lap ellenéľtékeként beťtzetett 1.000,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevételet képezze.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatrĺridő : 20 | 4. augusztlls 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A pá|yánatok benyr'ijtása hatáľidőľe megttiľtént. A
páiJyázati anyagok átnézése hiánypĺótlás érdekében folyamatban van.

Javaslat a WII. keriileti Rendőrkapitúnysúg lÍllomdnya részére rendszeresített
karj elvény e k sorozatgy drtós únak túmog atds dra

925 l 20 1 4. NIII.zz.) sz. Vá ľos g azdá,J.ko dás i és P énzü ryĺ B izo tts ńg határ ozata
(12 igen,O nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. a Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat a Budapesti Rendőr-főkapitanyságga| szerződést
köt a VIII. keľületi Rendőľkapitanyság állománya részére rendszeľesített kaĺjelvények
sorozatgy źtrtása célj ából 5 00. 000'- Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő : 201 4. augasńs 22.

2. fe|kén a polgáľmesteľt a hatźlrozat l. pontja szerinti szeruődés megkĺitéséľe.

Felelős: polgrĺrmester
Hatĺĺľidő: 20|4. augusztus 29.

A Humánszo|gáitatálsi Üryosztály tájékoztatása alapján: A szerződés aláírásra keľĺilt
2014. októbeľ 29.én.

Megismételt pltlyúzati kiírús az Uj Telekí téri piac J3 jelíÍ iizlet hasznosítltsdra

9261201'4. (v[I.22.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůiryi Bĺzottsághatározata
(12 Ígen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

1. elfogadj a az e|őteqesztés mellékletét képező pá|yazatí felhívást a J3 jelű iires tizlethelyiség
hasznosítására vonatkozóan.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő : 20I 4. algwńus 22.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a határo zat |.pontja szerinti pá|yazatifelhívás
honlapon töľténő megjelentetéséről.
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20| 4. augusztus 22.

A Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat, valamĺnt a Yagyongazdálkodási és

Üzemeltetési tiryosztáily tájékoztatása alapján: A páiyázatĺ felhívás a Józsefvárosi
onkoľmányzat honlapján megielent. A felhívásľa éľvényes, de eľedménytelen pá|yázat
éľkezett, és ennek megfelelően újból meghĺľdetésľe keľĺilt azíiz|ethe|yiség.

Juvaslat Erdeí Antal tanđcsadói tevékenységének 2014. június és jíllius havi
telj e s í't é s ig azo l lÍs úr a

92712014. otrIl.22.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bĺzottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 Íartónkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Erdei Antallal kdtött megbízasi szerzódés teljesítés igazo|ź.sź./-20|4.
június 1-jétől 20|4.jú1ius 31-ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|źirásźtra.

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hataridő: 2014. szepember 6.

A' Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Erdei Anta|
r észér e a telj esítésigazolás aláíľás a m egtiĺrtént.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanúcsadói tevékenységének 2014. jťłnius és jlilius
h avi telj esítés igazollÍs úľa

92812014. (vilI..zz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůi5ri Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Kaľdos-Eľdődi Zso|ttal kötött megbízźsi szerzőđés teljesítés
igazoLását 20 | 4.j unius 1 -j étől f0| 4. július 3 1 -ig terj edő időszakľa.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áitásźra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f013. szeptember 6.

A Jegyzői Kabinet Szelvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Kaľdos-Eľdődi
Zso|t ľészére a telj esítésigazolás aláíľása megtiiľtént.
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Javuslat a Badapest VIn., Dilíszegi Sdmuel utca ....... szúm alatti épĺiletben Iévő
lakds minőségi lakdscseréjével kapcsolatban, és aforgalmi érték kiilijnbözet

iisszegěnek csökkentéséľe ZART ULES

930 1201 4. (Ix.O 1.) sz. Váľo s g azdáůko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi tsizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájaruI a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca . ..... szálm a|aĹti, I szoba,
komfoľt nélküli komfortfokozatű,26,9| m, alapteľĹiletíĺ, önkoľmźnyzati lakásľa K. F. M.
béľlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő megsztintetésével
egyidejtĺleg a Budapest VIII., Szemďor utca szállrl alatti, 1 szobás,
komfoľtos komfoľtfokozatu,3s,3s m2 alapteľĹiletíĺ lakás megtekintett állapotban ttĺrténő
bérbeadásahoz K. F. M. részére hatźľrozatlarl időre szólóan, azza| a feltétellel, hogy a
bérlő a leadásra kerĹilő bérleményt senki által nem lakottan adja le, valamint a cserelakás
lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítas a kijeltilt bérlő feladata, ame|yet
megállapodásban köteles vállalni. K. F. M. köteles a visszaadott és a bérbe adandó lakás
forgalmi éľték kiilönbözetének 50%-ának az 50%o-át, azaz712.500.-Ft-ot _ az l.425.000,-
Ft 50%-kal csĺjkkentett Ósszege - a bérleti szerzódés megkötésének napjáig megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 20t4. szeptembeľ l.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában meghatźnozott megállapodás és béľleti
szer ző dés me gköté s ére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatándíĺ: 2014. október 3 1.

A Kisfalu Kft. tájókoztatása alapján: A béľleti szeľződés ktiztis megegyezéssel ttiľténő
megszüntetésére Ílletve másik lakás béľbeadására vonatkozőMegái|apodás elkósziilt.

A Budapest WII., Bezerédi utca ....... szúm alatti lakús elidegenítésével
kapcsolatos vételdr és eladdsi aj únlaÍ j óvúh agyús a ZART ULES

93 1 l 20 | 4. (Ix. 0 1.) sz. V á ro s g azdá.Iko dási és Pénzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nemn 1Íartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźlj.étru| az ingatlan-
nyilvantaľtásban a .... .... helyľajzi szánon nyilvĺíntaľtott, természetben a Budapest
vlil., Bezeľédi utca ............. szám a|atti,131 m" alapteľülettĺ lakásľa határozat|an ideju
bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részéte töľténő eladási ajźn|at kiküldéséhez a
33/20|3.NII. 15.) szźtmű önkoľmĺĺnyzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, az ĺjsszkomfortos
lakás éľtékesítésére meghataľozottak szennt, az elkészült forgalmi értékbecslésben
megállapított forgďmi éľték 50 %o-źxa| megegyező ĺisszegű, 11.825.000,- Ft vételár kĺizlése
mellett.
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Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatĺĺridő: 20|4. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kiküldték az iigĺfélrnek2014.
szeptembeľ 5. napján. Az adásvételi szerződés aláírásľa keriilt, az iigy további
intézkedést nem ĺgényel.

Az MNPIil ,,T3/4 99-es busz kísérleti projekt'' keretén beliil a .,99-es busz kutatds,,
szolglźItatós ellútdsa tdrgyú, közbeszerzési értékhatórt el nem érő beszerzési eljóľlÍs

eredményének megóIlapítúsa ZART ULES

932 | 2014. (Ix.0 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziiryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 Í.artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed
Program III.'' (azonosító szálm.. KMOP-5.1 .1ĺB-|2-k-2012-000l) ,,99-es busz kutatás''
szolgáltatás tźlrgy,ű,kozbeszeruési értékhatáľt el nem érobeszerzési eljaľásban úgy dĺint, hogy

1. TARKI Társadalomkutatźsi Intézet Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Budaĺ!ľsi út 45., a
Monitor Taľsadalomkutató Kft. (szék{re|y: 2|12 Veresegyhźz, Zse|lérft'ldi u. 16.), a
Medián Közvélemény- és Piackutató Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körut
23) ajarůattevők ajantata érvényes, alkalmasak a szęrződés teljesítésére és nem állnak
I<ĺzźtrő ok hatźiy a a|att.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20|4. szeptember 1.

2. abeszerzési eljaĺĺs eredményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2014. szeptembeľ 1.

3. a beszerzési eljáľás nyertese a Monitor Taľsadalomkutató Kft. (székhely: 2112
Veresegyház, Zsel|érťoldi u. 16., cégsegyzékszźlm: 13-09.077524, aďőszźlm: 12325692-2-
13), amely a legalacsonyabb tisszegű éľvényes ajálůatot ađta, ajálĺl7ata az ajźnlatkéró
ľendelkezésére álló fedezęten belül van, alkalmas a szeruődés teljesítésére és nem á1l

klzar ő ok hatá|y a a|att.
Elfogadott ajanlati źra netto 3.300.000,- Ft + 891.000,- Ft Áfa, összesen bruttó
4.191.000,- Ft.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20t4. szeptember 1.

4. ahatátozat 3. pontja alapjánfelkéľi a polgáľmestert a szerződés a|áfuásra.

Felelős : polgiĺľmester
Hataľidő: 2014. szeptembeľ 1.

A Polgármesteľi Kabinet, valamĺnt a Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A nyeľtes
ajánlattevővel a szerződés 2014. szeptembeľ 19.én megktitésľe keľůĺlt' a szerződés
teljesítése megtiirtént.
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Tulajdonosi hozzltjórulds a Budapest WII. ker. Győrffy Istvún utca 4. sz. ingatlan
gdzbekötés közteľ iileti mun kúihoz

93312014. (Ix.01.) sz. Váľosgazdĺíllĺodĺísi és PénzüryÍ Bizottsághatározata
(l.3 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy a rocĺz Földgfuelosztási Kft.
részéľe a Budapest, VIII. kerĺ.ilet Győrffu Istvan utca 4. sz. ingatlan (hľsz.: 38506/10)
grázbekötés közteľületi munkálataihoz szĹfüséges tulajdonosi hozzétjétrulrását megadja a
következő feltételekkel :

Ügyiratszím : 16-|035 l2}l4.
Kéľelmező: rocÁ'zFĺildglízelosztási Kft. (Baľtha Csaba tervező)
Helyszínek: Budapest VIII. keľ. GyőľĘ István utca 4. sz. ingatlan e|őtti aszfalt burkolatú
tltpá|ya és jáľda (hľsz.: 38504) buľkolatbontással éľintett,

Helyreállítási kötelezettség:
- a buľkolatbontással éľintett útpálya ésjaľda bontasi szélességben és teljes rétecrendiében

tĺjľténő véeleges helyreállításą
- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól |áthatőantájékoztatjekaztfthasználókat a burkolatbontás váľhatő idótartaĺnálrő|,
- k<itelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben t<jľténő helyreállítására,
- abervhźző és kivitelező közösen 5 év gaľanciźttvźi|aL ahelyreáI|ított burkolatért.

Egyéb kikotések:
- Az engedélyes, akivite|ezés terĹiletén éľintett közműtulajdonosok (közműszolgáltatók)
eseti előíľásai alapján végzi az építést, valamint tőliik helysziĺi szakfelĹigyelet kér.
- Felhagyott kĺizmű, vezeték, kábel a ffildben nem maradhat.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2014. szeptembeľ 1.

A Varyongazdálkodásĺ és tizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosĺ
és közútkez e|ői hozzájáľulás kiadásra került.

Tulajdonostúrsi hoaújdrulds a Budapest WII. ker. Kőbdnyai úti [-es villamos
megálló' ki)zcéItű elosztóhlÍlózat 1 kV-os fi)ldkdbel létesí.tés közterĺileti munkdihoz

934l20t4. (Ix.01.) sz. Városgazdá|koĺ]źlsi és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vríľosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonostarsi hozzźĄaru|ását
adja, a Budapest VIII. keľ. Kőbanyai úti 1-es villamos megálló, közcélú elosztóhálózat I kY-
os Ířildkábel létesítéséhez.
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Ügyiratszám : 16-1077 12014
Kéľelmező: ELMŰ Há|őzati Kft. megbízásábőI GTF TervezoFőváI|a|kozó Kft. (tewező:
Guba Imĺe)
Helyszínek: Budapest, VIII. keľiilet, Kĺinyves Kálman krt. 76. hľsz.: 3859913 e|ottí jérda,
Kĺinyves Kálmán kľt. hĺsz.: 38444 aszfa|t tltpáIya és villamos megálló jarda (peron),

bontással és buľkolatbontással éľintett.
Közterületi építési munkákľa vonatkozó dokumentum:
BKK KöZuti Kĺizlekedési Divízió által kiadott közritkezelói hozzáiárulĺís (iktatószóm:

I 0 47 I 47 6 -27 6 I 20 12 I r 0 48

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. szeptember 1.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetésĺ t)gyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
hozzájáru|ás kiadásľa keľĺilt.

Kö zter ťłlet-has zndlati kér elmek elbír dlds a

935 12014. (Ix.0 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(3 igen, 9 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźnozati javaslatot
nem fogadja el:

közteriłlerhasználati hozzójárulást ad - teljes dí1fizetéssel _ az alábbi tigłben:

Kozterület-használó, kérelmező: ExtraFalconKft"
(]08] Budapest, Népszínhóz u. 26.)

Kôzterület-használat ideje: 2014. szeptember ]. - 2016. augusztus 3I.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Koztertilet-használat helye: Népszínház u. 26.

Közterület-használat nagłsága: 3 m2

DíjJizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. szeptember l.

A Varyongazdá./lkodálsĺ és tizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat az
iĺryfél ľészéľe 20|'4. szeptember 3.án kiadásľa keľůilt.

93 6 ĺ 20 1 4. (Ix. 0 1.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dáts i és Pénzü ryĺ Bizotts ág határ ozata
(12 ĺgen,0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint' hogy közteľiilet-haszná|atí
hozzájźru|ást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi Ĺigyben azza|, hogy a MAGDOLNA NEGYED
2013 KONZORCIUM a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mái -287 327,- Ft-ot köteles megťlzetni
az Önkormárlyzatfe|é.

KcizterĹilet-haszná|ő'kérelmező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIUM
(205| Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)



Közteľület-hasznźtlat ideje: 2014. szeptember I. -20|4. december 31.
KözteľĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
KdzterĹi1et-haszná|athelye: Szigetvari u. 4.
Köaerulet-hasznáIatnagysága: 11řm2

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatĺĺľidő: 20|4. szeptember l .

A Va5rongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
iĺryfél részére2014. szeptembeľ 3.án kiadásľa keľült.

937 12014. (Ix.O 1.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, I ŕartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZtertilet-haszná|ati
hozzájźlru|źtst ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben azza|, hogy a MAGDOLNA NEGYED
20|3 KONZORCIUM a kieső parkolási díj AFA taľtalmát -| 379 |69,- Ft-ot köteles
megfizetni az Önkoľm ányzat fe|é.

Kĺizterület-használó. kére|mező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIUM
(205| Biatorbágy, Vendel Paľk, Huber u. 1.)

KĺizterĹilet.hasznáIatideje: 20|4. szeptember I. - 2015.maľcius 15.

Köáeľiilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľĹilet
Kĺizteľiilet-haszná|athelye: Magdolna u.20.
Közteľiilet-haszná|atnagysága: 423"m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. szeptember 1.

A Varyongazdálkodási és tizemeltetési Üryosztáiy táfiékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfét részére2014. szeptembeľ 3.án kiadásľa került.

938 12014. (Ix.0 1.) sz. Váľos g azdáilkodársi és Pénzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzájźtra|ást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Kĺjzteľület-hasznźt|ő,kérelmező: BSH Euľope Kft.
(1088 Budapest,Iftudy Gyula u. 11.)

Kcizterület-hasznátlatideje: 2014.szeptember l. - 2017.augusztus 31.
Közteriilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|atnagysága: ||m.
Kĺlzterület-hasznźůat helye: Krudy Gyula u. 11.

Díjfizetés ütemezése: negyedéves díjfizetés
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Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. szeptember 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táfiékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél részére20t4. októbeľ 9.én kiadásra keriilt.

939 l 2014. (Ix.0 1.) sz. Város gazdálko d ás Í és Pénzü gyÍ Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZteľiilet-haszná|ati
hozzźtjttru|źst ad _ teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ĺigyben:

KöZterület-használó.kéľelmező: viz'szrn'Yt.
(2I I2 Veresegyh áz' E|łSd u. 7 .)

Kdzteriilet-haszná|at ideje: f0I4. szeptember 10. - 2015. szeptember 9.

KözteľĹilet-hasznźiat cé|ja: reklámtábla
Közteľiilet-hasznźiatnagysága: Itł
Kdzteľület-haszntilathelye: Práteľ u. 39.
Díjfizetés iitemezése: negyeđéves díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2014. szeptember 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztá./ly tájékoztatása alapján: Ahatározat az
iigyfél részére 2014. szeptember 10-én kiadásra keriilt.

9 40 l 20 1 4. (Ix. 0 1. ) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáts i és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-hasznźiati
hozzájárulást ad _ teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

KtizteľĹilet-hasznźiő,kérelmező: IntegrafDigÍÍlex Kft.
(1084 Budapest, Víg u. 31-33.)

Közteriilet-haszĺźiatideje: z\I4.szeptember I. - zll4.szeptembeľ 5.

Közteľiilet-hasznáIatcé|ja: építési munkateľĹilet (külső homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźiathelye: Víg q. 3I-33.
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 20m,

Felelős : polglíľmesteľ
Hataľidő: 2014. szeptember 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügrosztáiy táĄékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfét részérez0l4. szeptembeľ 1.jén kiadásľa kerůilt.
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94tl2014. (Ix.01.) sz. Váľosgazdá'Jkodálsi és Pénzůigyi Bĺzottsághatározatz
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-haszná|aÍi
hozzźtjarulást ad _ teljes díjťrzetéssel _ az alźtbbi ügyben:

KöZteriilet-használó. kérelmező: DĺĎrĹDentBt.
(1 094 Budapest, Bokľét a u. 28.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: z}|4.szeptember I. - zlI4.december 31.
KdzteľĹilet-hasznáIat célja: aľubemutató (kiinyv)
Közterület-hasznźtlathelye: Népszínhĺĺz u.23.
Közteriilet-haszná|atnagysága: 2m.

Felelős : polgiĺľmester
Hatáľidő: 2014. szeptember 1.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél részéľe 2014. szeptember 5.én kĺadásľa keľült.

942l20L4. (Ix.01.) sz. Városgazdá"Jkodálsĺ és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

I. A Vĺĺľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-használati
hozzájáruIást ad _ teljes díjfizetésse| _ az alábbi ügyben:

Közteľiilet-hasznźt|ő,kére1mező: Blues & Gastľo 20t2K]Ít.
(1088 Budapest, Kĺudy Gyula u. 6.)

Közteľület.hasznźiatiđeje: z\I4.szeptember I.. zDls.maľcius 31.
Közteľület-hasznźtlat célja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszĺźiatnagysága: 70m.
Kĺizteľiilet-hasznźlathelye: Ifuidy Gyula u. 6.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. szeptembeľ l.

il. A Vaľosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy Blues & Gastľo 2012 Kfr..

tészéte 6 havi egyenlő összegú tész|etťtzetést engedé|yez a fennálló 283977I,- Ft
kdzteľület-hasznźt|ati díj tartozásbó 1.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. szeptembeľ l.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél részéľe 20t4. szeptembeľ 3.án kiadásra került.
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9 43 120Í4. (Ix.0 1.) sz. Város gazdálko dási és Pénzüryi Bizotts ág hatńr ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

I. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy a 806/2014. (VII.28.) sz.
hatźn o zatát az a|ábbiak szerint mó do sítj a :

Közt€rĹi1et-hasznźůő.k&elmező: Saltem Kft.
(1l34 Budapcst, Kassák Lajos u. 11-13.)

KdzteľĹilet-hasznáIatideje: zD|4.augusztus 2I. -}}l4.szeptember30.
Közteľület-basznáIat céIja: építési munkateľĹilet (tető felújítási munkálatok,

konténeľ, előtető építés)
KózteľĹilet-hasznétlathelye: Szźzađosít4.
KöZterület-haszná|atnagysága: 47 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. szeptember 1.

IL A Varosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Saltem
Kft. ktĺĺerĺilet használatźlt épitési munkaterĹilet céljábó| 20|4. augusztus 2|-tő| 2014.
szeptembeľ l-ig.

Felelős: polgármester
Hatánđő: 20| 4. szeptember 1 .

A Vagyongazdálkodási és lJzeme|tetési Üryosztáůy táfiékoztatása alapján: A'határozat az
ĺĺryfél részére2014. szeptembeľ 8.án kĺadásra került.

9 4 4 ĺ 201 4. (Ix. 0 1.) sz. Vá ro s g azdáiko dáls i és P énzü ryĺ Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsźę úgy dĺint, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájźlru|ást ad _ díjmentességgel _ az a|ábbi tigyben:

KözteľĹilet-haszná|ő,k&elmez(5: Tĺsztviselőtelepĺ Onkoľmányzatĺ Egyesület
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

Köztęrület-haszná|atideje: 20|4. szeptember 13. (esőnap: 20t4. 09. 20.)

KözteľĹilet-haszntt|at célja: Bogľács-FesztivźĹ
Kĺizteriilet-hasznáIathelye: BláthyQttóu.Iezárttészę
Közteľii1et-haszná|atnagysága: I440Í1ŕ

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

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztá./ry táĄékoztatása alapján: A'határozat az
üryfél részére20|4. szeptembeľ 11-én kĺadásľa kerůilt.
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9 45 l20 1'4. (Ix.0 1.) sz. Vá ros gazdáIkodási és Pénzügyi Bżotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Péĺnłgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel _ azalálbbí ügyben:

Közteľület-haszĺá|ő. kéręLmező: Társasház Fiumei űlt 25.
(1086 Budapest, Fiumei tft25.)

Köĺerulet-haszná|at ideje: f0l4. szeptember |. -f0|4. szeptember 30.
KözteľĹilet-haszněiatcélja: építési munkateľület (kiilső homlokzat felújítás alpin

technikával)
KöZteľĹilet-hasznźt|athelye: Teleki tér 15.
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 78fiŕ

Felelős : polgiĺľmester
Hatáĺidő : 201 4. szeptember l .

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztáiy tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺig;rfél ľészére 20|4. szeptembeľ 3-án kiadásľa keriilt.

94612014. (Ix.01.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénztĺg;ri Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkođás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pérz;iJlgyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznáIatí
hozzájźrulást ad _ díjmentességgel _ aza|źlbbi ügyben:

Közterület-használó.kéľelmező: sMART.ToxKft.
(2330 Dunaharaszti, Munkácsy Mihály u. 80.)

Közteľület-hasznźl|at ideje: 2014. szeptember 8. -2014. október 17.

KözteľĹilet-haszĺáIat cé|ja: építési munkaterĺilet (homlokzat felrijítás, ál|vźnyozás)
Közteľiilet-hasznáIathelye: BródySándoľu.30ĺa.
Kcizterĺilet-hasznéiatnagysága: 29 m2

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

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési tiryosztáůy tá!ékoztatása alapján: Abatározat az
ĺigyfél részére20|'4. szeptember 3.án kiadásra keľült.

947l20t4. (Ix.01.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság batározata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy köZterület-hasznźiati
hozzájarulźtst ad _ díjmentességgel _ az alźlbbi Ĺigyben:

Kĺjzterület-hasznét\ő'kérelmező: Táľsasház Krúdy Gyula u. 2.
(1088 Budapest, Krudy Gyulau.2.)

Közteľület-haszná|at ideje: 20|4. szeptember |5. -2014. november 15.



Közteriilet-hasznáúatcéIja: építési munkateriilet (külső homlokzat felújítás)
Kö zteľĹil et -hasznźůat helye :

Közterül et -haszná|at nagysága:

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. szeptember 1.

Krudy Gyula u. 2.
34 m"

A Vagyongazdálkot|ásĺ és Üzenreltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Ahatńrozat az
üryfél részérezüL4. szeptembeľ 15.én kiadásľa keľĺĺlt.

9 48 l 20 | 4. (Ix. 0 1.) sz. Vá ľo s g azdź.Jko dáls i és Pénzii ryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdźůkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 75912014. (VII.21.) sz.

hatfu o zatát az a|ábbiak szerint mó do sítj a :

KozterĹilet-használ|ő,kére|mezo: Gouľmet Pivo.vino Kft.
(1087 Budapest, Berzsenyi u.Zlb.)

KözterĹilet-hasznźůat ideje: 20l4.jú1ius 27. - 2017.július 26.
Kdzterület-hasznźtlatcéI1a: vendéglátó tetasz
KözteľĹilet-hasznźtlathelye: Berzsenyi u.2/b.
KözteľĹilet-hasznáIatnagysźrya: 10m,

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. szeptember 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály táfiékoztatńsa a|apján: Ahatározat az
ĺigyfél részére20ĺ4. szeptembeľ 8-án kĺadásra keľült.

9 49 1201 4. (Ix.O 1.) sz. Város gazd álkodási és Pénzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(ĺ.3 igen, 0 nem, 0 ťartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ađ kĺjĺerulet-használati
ho zzź$ áru|ást az alźbbí ügyben :

Közterü1et-haszná|ő,kérelmező: M. J.
(1089 Budapest, ............)

Közteľü1et-haszná|atideje: z\l4.szeptember I. - z}Is.augusztus 31.

Közterület-haszná|atcéIja: ĺírubemutató (folyóirat, könyv, tź$ékoztatő lapok)
Közterület-haszná|athelye: Teleki téri piac előtt
Közterület-haszná|atnagysága: Imf

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2014. szeptembeľ 1.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Ahatározat az
üryfél részére2014. szeptembeľ 3.án kiadásra keľĺilt.
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9 50 ĺf014. (Ix.0 1.) sz. váľos gazdálkodási és Pénzii gyÍ B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 83|l20I4. (VIII.O4.) sz.
hatáĺ ozatát az a|ábbiak szerint módo sítj a :

KÜz[crĹi1eĺ'-hasiłľráló.kérelnlező: SaniInfoTľadeKft.
(1106 Budapest, GyakorIő u. 4/|.)

KdzterĹilet-haszná|atideje: 20|4. augusztus |. -20|5. május 31.
Kö'zteľĹilet.hasznźlat cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺĺzterület-hasznźiatnagysága: 6m"
Kdzteľiilet-haszná|at helye: Kľudy Gyula u. 4.
DíjÍizetés titemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Hatźľľ'dó: f0|4. szeptember 1.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táljékoztatász alapján: Ahatározat az
ügyfél részére2014. szeptember 8.án kiadásra került.

95|'120|4. (Ix.01.) sz. Váľosgazdáilkodási és Pénzůig5ri Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 474120|4. (V.05.) sz.
hatáĺozatáú az alábbiak szeľint módosítja:

KĺizterĹilet-haszná|ő,kére1mező: vĺdákKamĺlla Aľanka (eryénĺ vállalkozó)
(1088 Budapest, Kľudy Gyulau. 11.)

KĺizterĹilet-haszná|atideje: 20|4. május 5. -20|4. augusztus 31.
20|5. februaľ I. -2015. augusztus 3l.

Kĺizterület-hasznźůatcé|ja.. mozgő aľusítas
Díjfizetés ütemezésę: havi díjfizetés

Közterület-hasznźiathelye: Kľudy Gyula u' - Lőrinc pap téľ saľka
KĺizterĹilet-hasznáiatnagysága: 1m.

KözteľĹilet-használathelye: Lőrinc pap tér
KĺizterĹilet-használatnagysága: Im"

Közteńilet-használat helye: Mikszáth Kálman tér
Közteľiilet-hasznáiatnagysága: I m2

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Határidő: 20|4. szeptember 1.

A Varyongazdálkodási és tizemeltetési Üryosztá|y tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfél ľészéľe 2014. szeptember 8-án kĺadásra keľĺilt.
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Tulajdonosi hozzújdrulús a Futó, a Horúnszky, a Koszoríl, a Magdolna és a Tisztes
utc a k ö zl e k e dé s é n e k fo r g aI o mt e c h ni kai s zab úly o zlÍs lÍh o z s zii ks ég e s kö zt e r ii l et i

munkdkhoz

95212014. (Ix.01.) sz. Vĺírosgazdĺĺlkodĺísĺ és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

1. A VaľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozájáru|ását
adja a Budapest VIII. ker. Futó, Horánszky, Koszoru, Magdolna és Tisztes utcákban
forgalomlassító küszöbök létesítésének kozteľĹileti munkáihoz.

Ügyiľatszám : |6-105112014.

Helyszínek: Budapest VIII. ker. Futó u. (2 db)' kĺizforgalmú szakasza, hĺsz.:
35s6812
Budapest VIII. ker. Koszoru u. közforgalmli szakasza,|lrsz...35f78
Budapest VIII. keľ. Magdolna u. kĺizforgalmú szakasza,|,rsz.:35396
Budapest VIII. keľ. Horánszky u. közforgalmuszakasza, hľsz.: 36628
Budapest VIII. ker. Tisztes u. közforgalmú szakasza,htsz.:3883912|

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. szeptember l.

2. A Yarcsgazdálkodási és Pénrugyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájźlrulását
aďja a Budapest, VIII. kerĹilet Százados út _ Tisztes utca torkolatźtban forgalomtechnikai
tiikör kiépítésének kĺizteľületi munkáihoz.

|J gyiratszźm: 1 6- 1 |30120|4.

Helyszínek: Budapest VIII. ker. Szźzados út kĺĺzfoľgalmú szakasza, hĺsz.: 38860

Felelős: polgáľmester
Hatźndo: 2014. szeptember 1.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály tájékoztztása alapján: a tulajdonosi
és kiizrĺtkeze|ői hor'zájáľulás kiadásľa keľült.

A Budapest WII., Futlí utca 13. szóm olatti, 35574/0/A/8 helyrajzi szúmú és

35574/0/A/30 helyrajzi szúmú, hatúľozatlan időre szóló bérleti joggal teľhelt nem
l a kds c élj úr a s zo l g úló h ely is ég e k e l i de g e n ít é s e

9 s3 |20| 4. (Ix.O 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáÍ|I| az ingatlan-
nyilvĺántaľtásban a 35574l0ĺN8 helyrajzi számon nyilvĺántaľtott, mtĺszakilag^egybeftiggő,
teľmészetben a Budapest VIil., Futó utca 13. fiildszínt 8. szám a|atti, 82 m" alapterĹiletri

irodahelyiségre és a35574l0lN30 helyrajzi számon nyilvrántaľtott, teľmészetben a Budapest
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VIII., Futó utca 13. szám a|atti, pinceszinti, 42fił ďapteľületiĺ raktírhelyiségre vonatkozó
eladási ajźnlat bérlo ńszére tĺĺrténő megkĹildéséhez, a vételámak, az ęIkészult forgalmi
éľtékbecslés, valamint a 32/2013. (VII. 15.) szĺímri önkoľmanyzati rendelet a|apjźn a forgalmi
éľték 100 %o-źlban, azaz18.900.000'- Ft összegben töľténő kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20|4. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladásĺ ajánlatot kikiildték az ügyfélnek20|'4.
szeptember 5. napján. Az adásvételi szerződés nem került aláírásľa. Az üg5r további
ĺntézkedést nem ĺgényel.

A Budapest WII., Futó u. 29/A. szdm alatti alagsori, 35684/2/A/22 helyrajzi szúmú,
nem lakds céljđra szolgltllÍ helyiség elidegenítésére vonatkozlí hatdrozat helyesbítése

9 54 l 2014. (Ix. 0 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺiryĺ B ĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) a86012014. (Vm.11.) számú hatźrozatot visszavonja.

2.) aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a 35684l2lV22 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VI[., Futó u' 29lA. szźlm a|atti alagsori, 14 ÍTŕ alapterületű,
határozott idejtĺ bérleti joggď terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítést
k'lzźrő feltétel alól felmentést ad,

3.) hozzájáru| az ingatlarl-nyilvĺíntartásban a 35684l2lN22 he|ytajzi számon nyilvĺĺntaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Futó u. 29lA. szźtm a|atti alagsori, |4 m" alapteľĹiletű
műhelyre vonatkozó eladási ajźnlatbér|ő ńszéte töľténő megkiildéséhez, avéte|ámak, az
elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a 32120|3. (VII' 15.) szźtmű önkoľmányzati
rendelet a|apjan a forgalmi éľték 100 %o-źlban, azaz 2.220.000,- Ft összegben tĺirténő
kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határiďó: 201^ 4. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kiküldték az ĺiryfélnek2014.
szeptembeľ 5. napján. Az adásvételi szeľződés aláíľásľa keľült. Az ügy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Próteľ utca 23. szúm alattí, 36356/0/A/1 helyrajzi suÍmú'
hatdrozatlan időľe szóIó bérleíi joggal terhelt iłzlethelyiség elídegenítése

9 s5 l 201 4. (Ix. 0 1.) sz. Vá ros g azdáiko dáts i és P énzüryĺ B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)
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A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáruI az ingatlan-
nyilvántaľtásban a 36356l0lN1 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest
VIII., Práter utca 23. szám a|atti,26lĺIŕ ďapterĹiletti tizlethelýségľe vonatkozó eladási
ajén|atbér|ő részére tĺĺľténő megküldéséhez, a vételáľnak, az ęlkésziilt forgalmi értékbecslés,
valamint a 32120|3 . (VII. 1 5.) számí önkoľmányzati rendelet a|apján a forgalmi éÍték I00 %-

ttban, azaz 5.720.000,- Ft összegben történő kĺizlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014. szeptembeľ 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kikiildték az ĺigyfélnek20L4.
szeptember 5. napján. Az adásvételi szerződés aláíľásľa keľiilt. Az ügr további
intézkedést nem ĺgényel.

Lakds elidegenítés ével kapcs olatos vételúr és eladdsi aj dnlat j óvdh agyds a

9 5 6 l 20 1 4. (Ix. 0 1.) sz. V á ľo s g azdáI.ko đáls i és P énzÍĺ ryĺ B izotts ág hatńr ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźLru| az ingatlan-
nyilvĺíntaľtásban a .......... helyľajzi szźtmon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vI[.'
József utca ............ szźrrl aLatĺi, 71m2 alapterületű lakásra hatfuozatlan idejű bérleti
jogviszonnyal ľendelkező béľlő részére történő eladasi ajźnlat kiküldéséhez, a
33ĺ20|3.(III.15.) szźtmű ĺinkoľmanyzatircnde|et 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás
értékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készult foľgalmi éľtékbecslésben megállapított
foľgalmi éľték 50 %o-áva|megegyező összegű, 5.800.000,- Ft vételár kĺjzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási aján|atot kĺküldték az iigyfélnek20t4.
szeptembeľ 5. napján. Az adásvételi szerződés a|áírásra keľült 2014. szeptember 26.

napján. Aziig további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIru. keľület, Bródy S. u. 36, szdm alatti, önkormúnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség hěľbeaddsdra kiírt nyilvónos pdlydzat lezúrúsdra,

az eredmény meg úllapíttÍs úr a

957|201'4. (Ix.01.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bĺzottsägbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) megáltapítja a Budapest VIIL 36492l0lN4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIÍ., siođy S. u. 36. szám alatti, 27 fił alaptertilehÍ, utcai, ftjldszinti bejrĺľatu Ĺires
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ö'nkoľmányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadásĺĺľa kiírt nyilvĺĺnos egyfoľdulós pźlytnat
érvényes és eredményes.

2.) megállapítja, hogy apźllyázatnyeľtese a HACI.PEYKER Kft.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. 36492l0lil4 he|ytajzi számon nyilvantaľtott, a Budapest
vlil., Bľódy S. u. 36. szám a|atti,Z7 m" alapteľĹiletű, utcai, ftjldszinti bejarafu iiľes
önkormĺĺnyzati tulajdonú tizlethelyiség bérbeadásara kiíľt nyilvĺínos egyfordulós páiyázat
nyeľtesével a HACI-PEYKER Kft-vel a bérleti szęrződés megkcitéséhez, hatźrozat|arl
időre, 30 napos felmondási idő kikĺitésével, szeszmentes vendég|átás céIjáľa' 36.000'.
F.t/hó + ÄÍabéľleti * közůizemĹés kiittinszo|gá|tatási díj összegen.

4.) a bérleti szerzőđés megkĺitésének feltétele, hogy az tnkoľmźnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtmí Budapest Józsefuarosi onkoľmlínyzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvźi|a|ási nyilatkozat a|áírźlsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. októbeľ 10.én aszerződés megktitésľe keľült.
Továbbĺ intézkedést nem igényel.

ravgslat a Budapest WII. keľiilet, Ülffi út 14. (Baľoss u 1I.) szdm alattí,
önkormúnyza,,;;i;iľ:ľt:;#, 

:!ľ;il!;,ry;:ł;;:;:,kiírt 
nyilvdnos

9 s8 ĺ2014. (Ix.O 1.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág batá'ľ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) megállapítja a Budapest VIII., 36753l0lV53 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, a Budapest
, VIII., Üľoi ĺt 14. (Baross u. 11.) szétm a|atti,279 mf alapterületú, kapualjon keresztĹil

megközelíthető, ťoldszinti bejaratű tiľes önkoľmĺínyzati fulajdonú klubhelyiség
bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyfoľduló s pá|yźzat éľvényes és eľedményes.

f.) megállapítja, hogy apá|yázatnyeľtese az ERGONETT Zrt.

3.) hozzájárul a Budapest VIII., 3675310lN53 he|yrajzi számon nyilvĺĺntaľtott, a Budapest
vlil., Ünĺĺ ĺt 14. (Baľoss u. 11.) szátm a|atti,279 fił ahpterülettĺ, kapualjon keresztül
megkcizelíthető utcai, ftjldszinti tires tinkoľmźnyzati tulajdonú klubhelyiségbérbeadástra
kiírt nyilvános egyfordulós pá|yźzat nyeľtesével az ERGONETT Zrt-ve| a bérleti
szerzőđés megkötéséhez, hatźlrozatlan időre, 30 napos 

'felmondási 
idő kikötésével,

szeszmentes vendéglátás céljáĺa, 135.733'- Ft/hó + Afa bérletĺ + ktizĺizemĹés
küliinszolgáltatási díj ĺisszegen.

4.) a béľlęti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában ál1ó nem
|akás cé|jara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
szőtmű Budapest Józsefuaľosi onkormĺĺnyzati rendelet 14. $ Q)bekezdése alapjĺín 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján



kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvźi|alási nyilatkozat a|áítźĺsźú vźiLalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. szeptember 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2014. október 10-én a szerződés megkötésľe keľĺilt.
További intézkedést nenr igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kerĺilet, tjllői lűt 66. A. szdm alatti, iinkormónyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség bérbeaddsóra kiírt nyilvúnos pltlyúzat leaÍrdsúra

és az eredmény mególlapítltsdra

9 59 l 20| 4. (Ix. 0 1. ) sz. V á ľo s g azdá'Jko dáls ĺ és P énzü gy ĺ B izo tts ág hatńr ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy:

1.) megáIlapítja a Budapest VIII. 36274l0lN2 és 36274l0lN3 he|yrajzi szĺĺmon
nyilvlĺntaľtótt, a Budapeit VIII., Ülloĺ ĺt 66. A. szźm alattí, 94 fił + 165 m2 alapteľĹiletíi
önkoľmĺĺnyzati tulajdonú helyiségek béľbeadására kiírt nyilvanos egyfordu|ős pźiytuat
érvényes, de eredménytelen.

2) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. 36274l0lN2 és 36274l0lU3 he|yĄzi szátmon. 
nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Üĺoĺ ĺt 66. A. szám a|atti, 94 fił + 165 m2 alapterĺiletű
önkormanyzati tdajdonú helyiségek bérbeadásźůloz a Hegyviđéki MoM Tájfutó Klub
tészéte.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vln., Ünĺĺ ĺt 66ĺA. (Nagytemplom utca ťelőli
bejaratu) száľr- alatt ta|źt|hatő,1ezląloĺuz hľsz-ú utcai bejáľafu pinceszinti 94 fił
alapteľtiletri és a Budapest VIil., Ünoĺ ĺt 66tA. szźtm a|atti,36274l0lV3 hľsz-ú utcai
bejaratű ftildszinti |65 m, alapteľĹiletű önkoľmányzati tulajdonú, Íires, nem lakás célú
helyiségek béľbeadásaľa vonatkozó nyilvános egyfoľdulós pźůyźzat kiírásáľa,
önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervęzet
részéte, spoľttevékenység végzése céIjára, számított béľleti díjon, azaz 69.225'. Ft/}ó
+ Äfabérleti díj összegenazza|,hogy a pá|ytnatikiírásban szeľeplő szźnrlítottbérleti díj
méľtéke a bérleti jogviszony 13. hónapjátőI az alábbi feltétek együttes megléte estén

kedvezményes béľleti difua csökkenthető a bérleti szerzőďés egyéb feltételeinek
v źůtozatlanul hagyása mellett :

a) a szervezet apźlyźnat nyeľteseként béľleti szęrzođést köt, és

b) a helyiségben végzett első éves tevékenységéľe vonatkoző beszátmo|őját a szakmai
bizottság részéte benyújtotta a bérleti jogviszony e|so 12 hónapja leteltét megelőzően,
c) és azt az illetékes Bizottság elfogadta,
amelynek a|apjánaz Önkormźnyzat Tulajdonosi/Béľbeađói jogokat gyakorló bizoÍtsźęa a
bérleti đíjat a helyiség Józsefuaros, valamint a jőzsefvźtrosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szeľinti kihasználtsága fiiggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja
szerinti kedvezményes méľtékre csĺikkentheti.
3.1. amennyiben a szewęzet az e|so éves beszámolóját a sza|<naibizottsźtg részére nem

nyujtja be a bérleti jogviszony első 12 hőnapja leteltéig, a szálmitott béľleti díj



4.

5.

ĺlsszege a jogviszony időtaľtama alatt inflációval nĺivelten továbbra is érvényben
maĺad.

3.2. kiírásnak taľtalmaznia ke||, hogy a pályaző bejegyzett és működő ĺinkormĺĺnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet kell, hogy
legyen, továbbá Józsefuaros lakossága érdekében kell ellátnia a tevékenységét,
ame|yhez a civil tevékenységetvégző szervęzetnekapźůyazathozbe kell csatolnia a
szakmai tervet a helyiségb en tervezett tevékenységére vonatkozóan.

3.3. a Kt. hatar.rrzat 29. pont éľtehrrében a szakrlrai teľv és a szakrrrai beszfirroló
éľtékeléséľe és elfogadásźra az Önkormźnyzat hatáskĺjľrel ľendelkező szakmai
bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szaL<rnai tervet és beszámolót
elfogadta, tĘy u onkoľmanyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bízottsĘa
az önkorményzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó
béľleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szervezet a
k<itelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a bérleti dij az érintett év januar |. napjátő|
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi éľtéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint
kiszĺímított, a nem civil szervezete|<re meghatźtrozott bérleti díjnak megfelelő
összegle emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszrĺmolója alapjénbizonyított'
hogy tevékenységét csak részbeĺ végezte Józsefuáros éľdekében, úgy a bérleti díj a
26. pontban szabźúyozott magasabb kategóriába sorolt béľleti díjra emelkedik.

3.4. a pá|yźnati kiírásnak tarta|mazsia kell, hogy a pźtlyźnat nyeľtesének vállalnia kell,
hogy a helyiségek felújításanak költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem
követelheti a bérleti jogviszony fennállása alatt és azt követően sem.

3.5. az <inkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó
szeľvezetnek a következő feltételeket a béľleti szerződésben vállalnia kell,
amennyiben a bérleti jogviszony 13. hónapjától a bérleti díj összege a kedvezményes
ménékľe csökken:
ba) honlapj an, sajtómegi elenésein szeľepeltesse tiímogatóként az onkoľm ányzatot,
bb) a |egalább havi ľendszerességű helyiséghasz'náIatot igénylő eseményekĺől
(fogadóóľa, gyűlés, rendezvény, tanźrcskozás, stb.) küldjĺin éľtesítést, meghívőt az
onkoľmanyzatnak. Az események népszeriĺsítésére az onkormányzat a honlapjĺín,
közösségi poľtál pľofiljan,,civil eseménynaptárt,, hoz létre és mfüödtet.
bc) minđen év marcius 15. napjáig nffitsa be az adott évre vonatkozó szakmai
tervét, amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év soľán
megľendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az
mennyiben szolgźůjaJózsefuáros és a józsefuaľosi lakosok éľdekeit.
bd) az e|őzó évi tevékenységéről nyújtson be beszámolőt tárgyév május 31.
napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabźiyában megjelölt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýassa.

felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabá|yzatľől szóló 428120|2.6II.06.)
számu, a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének hatźrozatában
foglaltak szerinti lebonyolításra.

apáIyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővĺíľos KormanyhivatalaVlll. kerületi Hivatala okmlĺnyiľodźLján' valamint a
Budapest Fővrĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala
hlrđetőtźlb|ájźn, a vagyoniigyleti megbizott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefuaros címiĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapjĺín, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal szźlmźna
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költségmentes hirdetési felületeken tĺjľténő megielentetés szélesebb köľĹi biztosítása
érdekében azegyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kellközzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatłíridő: 2014. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apáiyánat2014. december 12-től kĺírásra került.

Javaslat a Budapest VIil. keriłIet Blúthy ottlí u. 35., Dankó u 31., Tolnai Lajos u
7-9., Vajda Péter 35-39. sn alattí óvodtźkban végzendő karbantartósi munkdkra

9 60 l 20 1 4. (Ix. 0 1. ) sz. Vá ro s g azdá,Jko dási és P énzĺi ryi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľĹilet Bláthy ottó u. 35. sz. alatti Kincskeľeső Napközi otthonos
óvoda tálalókonyha felújítás, polcrendszer kialakításĺáľa vonatkozó, közbeszerzésí
érté|úaűfi el nem éró beszerzési eljaľásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tarta|maző érvényes aján|atot a Kozma Asztalosipaľi Bt. (székhely: 1082 Budapest,
Kisfaludy u. Zpł;., cégsegyzékszálm: Cj: 01-06-740910) tette, elfogadott ajanlati źr
831.200,- Ft + Afa, ezért az eljáľás nyeľtes ajánlattevője.

Felelő s : po 1 glíľme steľ, Ki sfalu Kft . ügyve zető igazgatőja
Hataľidő: 201-4. szeptember 1.

2) a|latfuozat l. pontja alapjan felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormĺĺnyzatnevében a
munkálatok elvégzéséľe az előterjesztés mellékletétképezo vállalkozási szerzodést kösse
meg a 2O|4. ovi koltségvetésben á t lool címen a Kincskereső Napközi otthonos óvoda:
tálalókonyha felújítás, polcľendszer kialakítás előirányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2014. szeptember 1.

3.) a) ahatźrozat |. pontja szerinti felújítási munkálatok bonyolítója és miĺszaki ellenőre a
Kisfalu Kft., bonyolítói és múszaki ellenőri díja a vállalkozói nettó ajĺĺnlat I0+3%o-a +

nra - 108.056,- Ft + Áfa - a2014. évi költségvetésben a 11601 címen a Kincskereső
Napkĺizi otthonos óvoda: tálalókonyha felujítás, polcrendszeľ kialakítás e|őirźnyzat
terhéľe.

b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőját a megbízási szerződés elkészítéséľe és

fe|hata\mazzaapoIgármestertannaka|źńrására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20|4. szeptember 1.

4.) a Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u.7-9. sz. a|atti Napraforgó Napközi otthonos
ovoda udvaľon feltĺĺľt pinceboltozatok tömedékelése, tereprendezés tźtrgyétra vonatkozó,
kozbeszerzési értékhatart e| nem éľő beszerzési eljaľasban a legalacsonyabb tisszegű
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ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes ajánlatot a Thelien Kft. (székhely: 1085 Budapest,
József krt. 69., cégsegyzékszźtm: 0I-09-921438) tette, elfogadott ajźnlrati aÍ 2.533.863,- Ft
+ Afa, ezért az e|játás nyeľtes ajánlattevőj e.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20|4. szeptember 1.

5.) ahatźrozat 4. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzat nevében a
munkálatok elvégzésére az e|óteqesztés mellékletét képezó vá|Ia|kozěsi szerzőđést kösse
meg a 2O|4. évi kiiltségvetésben a 1160l címen a Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda
udvaľon feltárt pinceboltozatok tömedékelése, tereprendezés eIőirtnyzat tethére.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2014. szeptembeľ 1.

6.) a) a hatĺíľozat 4, pontja szerinti felújítási munkálatok bonyolítója és műszaki ellenőre a
Kisfalu Kft., bonyolítoi és műszaki ellenőľi ďíjaavá||a|kozőinettő ajźn|at7+3Yo-a+ Afa,
-253.386,- Ft+Áfa -a2O|4.éviköltségvetésbena 1160l címenaNapraforgóNapkĺlzi
otthonos ovoda udvaľon feltĺáĺ pinceboltozatok tömedékelése, tereprendezés e|őfuányzat
terhére.

b) felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőját a megbízźlsi szerzőďés elkészítésére és
f e|hata|mazzaapolgármestertaĺrnaka|áíráséra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4. szeptembeľ 1.

7.) a Budapest VIII. kerĹilet Dankó u. 31. szttműNapsugar Napközi otthonos óvoda folyosó
csempebuľkolat kialakítás tźrgyára vonatkozó, kizbeszeruési éľtékhatart e| nem éľő
beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegú ellenszolgáltatást tarta|maző éľvényes
aján|atot a Thelien Kft. (székłrely: 1085 Budapest, József Y.69., cégtregyzékszĺĺm: 01-
09-92|438) tette, elfogadott ajźtĺůati aÍ 712.230,- Ft + Afa, ezért az e|jźtrás nyeľtes
ajanlattevője.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2014. szeptember 1.

8.) a hatátozat 7 . poĺtja a\apjén felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az onkoľmĺĺnyzat nevében a
munkálatok elvégzésére az etoterjesztés mellékletét képezó vá||a|kozási szerzőđést kösse
meg a 2014. évi kĺiltségvetésben a 11601 címen a Napsugár Napközi otthonos óvoda
folyosó csemPeburkolat kialakítás előirłĺnyzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatlíridő: 2014. szeptember 1.

9.) a) a hatźnozat 7. pontja szeľinti felújítási munkálatok bonyolítója és mtĺszaki ellenőľe a
Kisfalu Kft., bonyolítói és műszaki ellenőri díja a vállalkozói nettó ajrĺnlat |0+3%o-a +

Afa, - 92.5gO,- Ft + Áfa - a2014. évi költségvetésben a 11601 címen a Napsugár Napkĺizi
otthonos ovoda folyosó csempebuľkolat kialakítás e|óirźnyzat terhére.
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b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjźú a megbízásí szetzodés elkészítésére és
f e|hata|mazzaapo|gźtrmesteľtannakaléúrźsźra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4. szeptember 1.

10.)a Budapest VIII. kerĹilet Vajda Péter 35-39. szám alatti Katica Bölcsőde és Napkĺizi
otthonos ovoda étellift felújításaľa vonatkozó, kozbcszcrzósi óľtókhotóľt el nem érő
beszeruési eljárásban a legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatást taľtalmaző érvényes
ajanlatot a Lifttechnika Kft. (székhely: 1164 Bp. Csókakő .}. 35., cégsegyzékszám..01-09-
067712) tette, elfogadott ajánlati áÍ 820.000'- Ft + Afa, ezért az e|jźrás nyeľtes

ajanlattevője.

Felelős: polgáľmesteľ' Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. szeptember l.

11.) a hatźrozat 10. pontja a\apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkoľmányzat nevében a
munkálatok elvégzésére az előterjesztés mellék|etétképezo vźl|Ia|kozásí szerződést kĺjsse

Teg a 2014. évi ktiltségvetésben a l1601 címen aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos
ovoda étellift felújítás e|őirényzat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. szeptember 1.

|2) a) ahatźrozat 10. pontja szeľinti felújítási munkálatok bonyolítoja és múszaki ellenőre a
Kisfalu Kft., bonyolítói és műszaki ellenőri díja a váIla|kozői nettó ajánlat |0+3Yo-a +

Afa, - l06.600,- Ft + Áfa - a2OI4. évi költségvetésben a 11601 címen aKatica Bölcsőde
és Napközi otthonos óvoda étellift felújítás e|őirányzatterhéľe.

b) felkéri a Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőját a megbizási szerződés elkészítésére és

fe|hata|mazzaapo|gáĺmesteľtaĺnaka|áítására.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4. szeptembeľ 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatáłrozat szeľintĺ intézményekben a kivitelezési
munkák 2014. decembeľ 13-ai teljesítéssel elkészůĺltek, a kĺvitelezői számlák kiÍizetése
megtiiľtént.

Az IFEBI Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiłIet, Karócsony Sdndor utca
20. szdm alattí iires, önkormónyzati tulajdonú nem lakús célú helyiségľe

96|'12014. (Ix.01.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůiryi Bizottsághatńrozata
(4 igen,9 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbihatźrozatijavaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest WII., 35449 helyľajzi szdmon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest WII., Karúcsony Súndor utca 20. szám alatt található, utcai bejáratú,
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fötdszinti 17 m2 alapterületű nem lakás cétú helyiség bérbeadásához határozott
időtartamra, 20]9. december 3I-ig az IFEBI Kft. részére, iroda céljóra, 13.333'- Ft/hő
+ Ą1a bérleti + közi)zemi- és ktjltjnszolgĺźkatási díjak Összegen.

2.) a bérleti szerződés megkÓtésénekfeltétele, hogt az Önkormányzat tulajdonában álló nem

lakas céljára szolgóló helyiségek bérbeadásónak feltételeiről szóló 35/20]3. (vI. 20.)

számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s O belĺezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapjón
kozjegłző előtt egłoldalú katelezettségvóllalósi nyilatkozat aláírđsát vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20|4. szeptember 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A béľlőt 2014. szeptembeľ 3-án íľásban
értesítették További intézkedést nem igényel.

Puka Eduard egĺéni vóllalkozlí bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľĺilet,
Koszorú u 23. szúm alatti iiľes önkormú'nyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

9 62 l 20ĺ 4. (Ix. 0 1.) sz. Vá ľo s g azdá"J.ko dáls i és Pénzüryi B ĺzo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozztźjtźľul a Budapest VIII., 35267l0lU4 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
vlil., Koszoľú ll. 23. szám a|att ta|á|hatő' 57 m, alapteľĹilettĺ, iiľes, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejaratu, ftjldszinti helyiség bérbeadásahozhatźrozat|an időľe, 30 napos
felmondási idő kikötésével Puka Eduard eryéni vállalkozĺó tészére, kávépörkölő
műhely, oktatĺás és kiríllítóterem céljaľa, a köz<!s költséggel megegyezó (az e|oterjesztés
időpontjában) |7.875,- Ftlhó + Áfa béľletí + kozizemi és különszolgáltatási díjak
összegen, amennyiben leendő bérlő vállalja a helyiség saját kĺĺltségén tĺiľténő felújítását'
továbbá,

f.) amennyiben a bérlő M |.) pont szerinti helyiséget a béľleti szerződés a|źitásźtt követő 3

hónapon beliil nem újítja fel, vagy a késedelem okát nem igazo|ja ez iđon beliil, a béľleti
dĺj a_berleti díj fizetéś kötelezettségének kezďo időpontjátóI22.|30,- Ft/hó + Áfa bérleti +
közüzemi és kĹilönszolgáltatási díj ak összegre emelkedik.

3.) Puka Eduaľd egyéni vállalkozónak tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszony
időtartama alatt és azt kĺjvetően sem élhet bérbeszímítassal, és a felújítás költségét
semmilyen jogcímennemkövete|hetiazonkoľmányzattő|.

4.) a bérleti szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmányzat fulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.)
szám,űBudapest Józsefulírosi onkoľmanyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺĺn
kozjegyző előtt egyoldalú k<ĺtelezettségvá||ďási nyilatkozat a|áírásźlt vá|La|ja a leenđő
bérlő.
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Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: f0|4. szeptember 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő a rendeletben foglalt határidőn belül nem
ktitiitte meg a bérleti szerződést. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a Józsefvđrosi Német Nemzetiségi és a Józsefvdrosi Roma onkormúnyzattal
ki,tiitt tdmogatdsí szerződés módosítlźs dra

9 63 l 2014. (Ix.0 1.) sz. Város g azdá.Jko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodäs szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. módosítja Budapest Józsefuráľosi onkormźnyzat és a Józsefuĺĺľosi Német Nemzetiségi
onkormany zat között 20114. j únius 27 .éĺ a 20|4 . évi nemzetiségi pá|yazat keľetében kötött
támogatási szerzodést a felhasználási hataľidő tekintetében, miszeľint a módosított
felhasználási hataridő: 20|4. szeptembet 23.

Felelős: polgármester
Határiđo: 2014. szeptember 1.

2. felkén a polgáľmestert az előterjesztés l. számú mellékletét képező támogatási szerzodés
módosítás a|áírásźra.

Felelő s : polgĺĺľmesteľ
Hatáľidő: 20|4. szeptember 1.

3. módosítja Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat és a Józsefurĺľosi Roma onkoľmanyzat
között 2014. június 18.án a2014. évi ĺemzetiségi pá|yazat keretében kötött támogatási
szerzőđést a felhasználási hatĺĺľidő tekintetében. miszerint a módosított felhasználási
hataľidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatrĺľidő: 2014. szeptembeľ 1.

4' felkéľi a polgiĺrmestert az előteľjesztés 2. szátmí mellékletét képező támogatási szeruődés
módosítás aláútásáta.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. szeptember 1.

A Humánszolgáltatásĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A szeľződésmódosítások
aláírásra keľültek 2014. szeptembeľ 5-én.
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J av as l at út k dr r al kap c s o l at o s kúrt ér ít é s i ig é ny e I ut as ít lź s ór a
zÁnr tjĺrs

9 65 l 201 4. (Ix.05.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzüryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy elutasítja A. T. kĺĺľtéľítési
igényét.

Felelős: Józsefulĺrosi Köaeľiilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2014. szeptembeľ 8.

A Jĺĺzsefvárosĺ Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: A károsult a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozatárói értesítést kapott 2014.
szeptember l{-én. Ahatározat ellen kĺfogással nem élt.

Javaslat,,VlÍIlalkoztÍsi szeľződés keľetében a Budapest, WII. Hungdria krt. 2-4.
MÁV lakótelep víz- és cs ator n ah dlózat felúj ít lÍs a,, túr gy íl klzb es.3er1és i e lj dr ús

eredményének megúIlapítlÍsúrg ZART ULES

9 66 12014. (Ix.05.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen,O nemn 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a,,Vállalkozási szeruődés keretében a Budapest,
VIII. Hungrĺriakrt. 2-4.llllŁy lakótelep víz- és csatomaháIőzatfe|tĄitás,'táľgyűkozbeszerzési
eljaľásban úgy dĺint, hogy a

1. akozbeszetzési eljźrás eľedményes.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2014. szeptember 5.

2. az ARTIS-TUNEL Konzorcium (székhelye: 2|70 Aszód, Bethlen Gáboľ utca 18/1.,

vęzető tag neve: Aľtis Kft, vezető tag szék,he|ye:2|70 Aszód, Bethlen Gábor utca 18/1.,

tag neve: TUNEL Kft., tag székhelye: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) ajźnlattevó á|ta|
benyújtott ajźn|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźtrô ok és ajanlattevő alkalmas
a szerződés teljesítéséľe. Az ajźnlattevő ajźnlata megfelel az ajźn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban _ kiilönösen a Kbt-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. szeptember 5.

3. aKózmú-Ep Konzorcium (székhelye: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 16., vezető
tag neve: KozmuAlagut Zrt,vezető tag székhelye: 1028 Budapest, Tĺĺncsics Mihály utca
|6., tag neve: Ep-Gép Kft., tag szék'helye: 2209 Péteľi, Révai utca 47.) ajĺĺnlattevő nem
tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak (az e|őírthataridó leteltéig nem nyújtott
be hianypótlást), így u á|tala benyújtott ajźnlat a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja
a|apján érvénytelen (egyéb módon nem felel meg az ajźnlaÍtéte|i felhívásban és a
dokumentációbanmeghatérozottfeltételeknek).

Felelős: polgáľmester
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Hatáľidő: 20|4. szeptember 5.

4. arozvlzszoLc Kft. (székhelye: 2083 Solymaľ, DőzsaGyĺirgy u. 13.) ajánlattevő nem
tett eleget a hianypótlási felhívásban foglaltaknak (az eloírt hataľidő leteltéig nem nyújtott
be hiánypótlást), így u źita|a benyújtott ajan7at a Kbt. 74. s (l) bekezdés e) pontja
alapjan éľvénytelen (egyéb módon nem felel meg az ajétnlattéte|i felhívásban és a
dokumentációban meghatźttozott feltételeknek). Továbbá ajanlattevő a Kbt. 69. $ (2)

bekezdése alapjan a nettő vállalkozási díj vonatkozásában az ajźnlata aľĺĺnýalanul
alacsony árat :arta|maz, mive| az aján|atban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz
száza|éhkal eltér a közbeszeľzés 18. $ (2) bekezdésének a|ka|mazźsa nélkül szánitott
becsült éľtékétől. Ajánlattevő az indokláskérésben foglaltaknak nem tett eleget' nem
nyújtotta be indoklásźú az ajźnlati áľľa vonatkozőan. E|őbbiekĺe tekintettel javasolják
megállapítani az ajźn|attevo által benyujtott ajźn|at érvénytelenségét, az ajétn|ata a Kbt.
74. s Q) bekezdés a) pontja alapjan érvénytelen (aĺanýalanul alacsony ellenszolgáltatást
tartalmaz t69.$l).
Felelős : pol gĺĺrmester
Hatáľidő" 2014. szeptembeľ 5.

5' az e|jarás nyeľtese az ARTIS.TUNEL Konzorcium ajźn|attevő. Az aján|attevo ajźn|ata a
legalacsonyabb ĺĺsszegĺĺ ellenszolgáltatású aján|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja
szerint. Elfogadott ajáĺ|ati aľ: egyösszegti nettó vá|Ialkozői díj (3%-os taľtalékkeľet
nélkiil) 1 5 1.335.363 Ft.

Felelős: polgiíľmesteľ
Határidő: 2014. szeptember 5.

6. ahatározat 5. pontja alapján felkéri a polgármesteľt a vállalkozási szerzódés megkĺitésére
az ARTIS-TLINEL Konzoľcium aj ánlattevővel.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moľatórium lejaratát követően

A Jegyzői Kabĺnet tájékoztatása alapjánz Äz Esz.Keľ Kft. intézkedett az iĺsszegezés az
ajánlatok elbíľálásától szóló dokumentum továbbításáľól az ajánlattevők felé. Az
onkoľmányzat a nyertes ajánlattevőve| 20|4. szeptember 16. napján vállalkozási
szerződést kiitiitt' a kivitelezés megkezdődt'tt. AzBsz-Ker Kft. intézkedett a táłjékoztatől

ry eljáľás eľedményéről tárgyűt dokumentum megielentetéséľől il Kiĺzbeszerzési
Eľtesítőben, mely a 200 5 4 l20l 4 iktatőszámon m egi elent.

Tulajdonosi hoaújdrulós a Budapest VIII. ker. Harminckettesek teľén jegy és

b érI et é rt é ke s ít ő a ut o mat a te l ep ít é s kii zter ĺłIeti m un k di h o z

9 67 12014. (Ix.05.) sz. Váľos gazdálkodási és PénzÍi gyi Bizotts ág határ ozata
(12 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a BI<K Zrt. megĺendelése
a|apjźn, a Weľneľvill Kft. kérelmére a Budapest VIIL keľĺilęt Harminckettesek teľe, 9-es
buszmegálló Kálvin tér felé eső oldalon (hĺsz.: 35228ll) jegy- és bérletéľtékesítő automata

telepítés köZteľĹileti munkáihoz szfüséges tulajdonosi hozzétjáĺu|ását megadja a következő
feltételekkel:



U gyíratsztlm: | 6-| l24 l20| 4.
Kérelmező: WeľnervillKft.
Helyszínek: Budapest VIII. keriilet Haľminckettesek tere, 9-es buszmegálló Kálvin tér felé

eső oldal, az aszťalt burkolatú jaľda (hĺsz.: 35228l|) burkolatbontiíssal éľintett.

Helyreállítási kötelezettség :

- a buľkolatbontassal érintett jiĺrda bontási szélességben és teljes rétegľendjében töľténő
végle ges helyreállítása,

- aburkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól |źúhatőantajékoztafiakaztfthasználókat a burkolatbontás vaľható időtaľtamaľól'
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreá1|itásźra,
- abervháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá|la| a helyreállított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén éľintett közműfulajdonosok (közmúszolgáltatók)

eseti előírásai alapjan végzi az épitést, valamint tőlfü helyszíni szakfelügyelet kéľ.
- Felhagyott közmű,vezeték, kábel a ftjldben nem maradhat.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. szeptember 5.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és ktizrĺtkez e|ői hozzájárulás kiadásľa keľĺilt.

Az 507/2014. (V.I2.) sz, és a 802/2014. (WI.28.) sz. hatórozatok módosítdsa

9 68 1201'4. (Ix.05.) sz. Váľos gazdálko dásĺ és Pénzüryĺ Bizotts ńg hatńr ozata
(12 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt, hogy az 5071201'4. (I.I2.) sz.
hatáĺozatot az a|ábbiak szerint módosítja:

Kĺĺzterület-hasznźůő.kéľelmező: Pľofi Konténer Kft.
(I|24 Budapest, Fodoľ utca|23.)

KözterĹilet-hasznźiatideje: 20|4. május 15. -20|5. május 30.
KĺizterĹilet-hasznźiat céIja: konténer
Kĺizterĺilet-haszná|athe1ye: Budapest, VilI. kerület Bauer S. utca 4.

- Budapest, VIII. keľület Bauer S. u. 11.
- Budapest, VIII. keriilet Dankó u. |7.
- Budapest, VIII. kerület Dankó u. 20.
- Budapest, VIII. kerület Dobozi u. |7.
- Budapest, VIII. keľĹilet Dobozi u. 19.

- Budapest, VIII. kerĹiletL$zau.22.
- Budapest, V[I. keľiilet Lujzau. 30.
- Budapest, VIII. kerĹilet Lujzau.34.
- Budapest, VIII. keľtilet Magdolna u. |2.
- Budapest, VIII. keľület Magdolna u.20.
- Budapest, VIII. keľület Magdolna u.44.
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- Budapest, VIII. keriilet Nagyfuvaľos u' 26.
- Budapest, V[I. kerület Szerdahelyi u. 18.

- Budapest, VI[. keľĹilet Karácsony S.u.22.

KözterĹilet-haszná|atnagysága: 3 db

Felelős: polgáľmester
Hatétndő : 20| 4. szeptember 5.

A VaryongazdáIkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üg5rosztá|y tájékoztatása alapján: A'határozat az
ůiryfél részére 2014. szeptember 8.án kiadásra került.

9 69 l 20 1 4. (Ix. 0 5.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dźts i és P énzü ryi B izotts ńg batár ozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

I. A Varosgazdálkodási és Pénangyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľület-használati
hozzájara|ástaddíjmentességgelazalźlbbitigyben:

Kö Zteľület-haszná|ő, kérelmező :

KözterĹilet-hasznáIat idej e :

Közterül et-haszná|at céIj a:

Közteľület-haszná|athelve:

Közteľület-haszná|atnagysága:

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. szeptember 5.

Profi Konténeľ Kft.
(1124 Budapest, Fodor utca123.)
20|4. szeptember 5. -20|5. május 30.
konténer
Budapest, VIII. kertilet Dankó u.34.

- Budapest, VIII. keľiilet Dankó u. 38.
- Budapest, V[I. kerület Lujza u. 8.
- Budapest, VIII. keľiilet Lujzau. 16.

- Budapest, VIII. keľĹilet LlĄzau. 18.

- Budapest, VIII. kerület Lujzau. 40'
- Budapest, VIII. keľiilet Magdolna u.6la.
- Budapest, VIII. kerület Magdolna u.42.
- Budapest, VIII. kerĹilet Nagyfuvaros u. 14.

- Budapest, VIII. keľület Nagyfuvaľos u. 16.

- Budapest, VIII. kerĹilet Kaľácsony S. u. l0.
- Budapest, VIII. keľület Kaľácsony S. u. 20.
- Budapest, VIII. keľiilet Karácsony S. u. 25.
- Budapest, VIII. keľület Mlźúyástér2.
- Budapest, VIII. kerület Mátyás tér |3.

(konténeľ a Mátyás tér 6-8. száme|é kihelyezve)
- Budapest, VIII. keľĹilet Szigetvĺáľi u.4.
- Budapest, V[I. keľület Szigetvĺĺľi v22.
- Budapest, VIII. kerület Teleki tér 3.

3db

250



II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a kieső paľkolás AFA
tarta|mźú 50 705,- Ft-ot az onkoľmányzatbiztosítja oly módon, hogy a fenti osszeget az
MNP III. pĄekt keretein belüla Pro Regio Kft. felé elszámolja.

Felelős: Rév8 Zľt' mb. cégvezetője
Hataridő: 2014. szeptembeľ 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, valamint a Róv8 ZYt. tńjókoztatĺísa
alapján: A. határozat az üryfél részéľe 2014. szeptember 8-án kĺadásra keľült. A kieső
parkolás Áfa taľtalmának elszámolása a Pro Régió Kft. felé folyamatban Yan.

9 7 0 l 201 4. (Ix. 0 5.) sz. Vá ro s g azdá.Jko ďáls i és P énzü gy i B ĺzotts ńg határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 802120|4. (VII.28.) sz.
hatźlr o zatot vi s szavonj a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. szeptember 5.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A Palota
Pĺknĺk Egyesiilet módosította kéľelmét, 2014. szeptember 10.15-e ktiziitti időszakľa'
ezértvolt szükséges a koľábban kiadott határozat visszavonása.

97 Il20I4. (Ix.05.) sz. Váľosg azdá'Jkodálsi és Pénzĺiryĺ Bizotts ág határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőnkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Péľzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad díjmentességgel az a|ábbí Ĺigyben azza|, hogy a Palota Piknik Egyesület a
kieső parkolási díj Ár.n. taľtalmttt -255 935,- Ft-ot köteles megfizetni az onkoľmźnyzatfe|é,

KĺizterĹilet-hasznźiő,k&e|mező: Palota Pĺknĺk Eryesĺilet
(1088 Budapest, I(rudy Gyula u. 2.)

Közteriilet-haszná|at ideje: 20|4. szeptember l0. -20|4. szeptember 15.

Közteľĺilet-hasznźiat célja: Józsefuĺĺľosi Sörfesztivál
KözterĹilet-haszná|athelye: Knidy Gyula u., Mikszáth Kálmlĺn tér, Szentkirályi u.

(Múzeum u.-Baross u. közĺitt), Reviczky u., otpacsiľta u.

Közteľület-haszná|atnagysága: 1900m2

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hatĺĺľidő: 2014. szeptember 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály tájékoztatása alapján: A^határozat az
üryfél ľészéľe 20|4. szeptembeľ 11.én kĺadásľa keľült.
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A 727/2014. (W.25.) hatúľozat módosítúsa

97 2 l 201 4. (Ix.05.) sz. Váľos gazd áIkodás i és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(1l' igen' 0 nem, 2 Íartőnkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 72712014. (VI.25.) sz.
batźlrozatát az a|źlbbiak szerint módosítja:

Kdzteľiilet-haszná|ő, kérę|mezó: JóHír Jĺízsefváľosi NonpľoÍit Kft.
(1085 Budapest, József kľt. 59-61.)

KözterĹilet-hasznźiatideje: 20|4.július |1. -20I4.jú1ius 13.

20|4. auguszľus 15. -20|4. augusztus 17.

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

Közterület-haszná|at cé|ja: Palotanegyed Fesztivál
Közteľület-haszná|athe1ye: Szabó Ervin tér, Múzeum u.
K<izterĹilet-haszná|atnagysága: tI75fił

Felelős: polgármester
Hatźndő : 20I 4. szeptember 5.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: A'határozat az
ĺĺgTfél részére2014. szeptember 8.án kiadásľa keľíilt.

A Budapest WII., Rezső téľ 14. szdm alaĺti, 38692/0/A/5 helyrajzi szúmíl,
hatúľozatlan időre saíIó bérleti joggal terhelt nem lakós céljdra szolglźló helyiség

elidegenítése a béľIő lźltalfelajdnloít csereingatlan vételúrként ti)rténő
beszúmítđsdval

97 3 l 2014. (Ix.05.) sz. Váľos gazd álkodásĺ és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájnal az ingat|an-nyilvlíntaľtásban a 38692/0lN5 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Rezső tér 14. szám a|atti,234 m, alapteľĹiletrĺ, pinceszinti
irodahelyiségre vonatkozó eladási ajánlat bérlők tészéte történő megktildéséhez, a
vételáľnak, az elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a 32l20I3. (V[. 15.) szźmil
önkormanyzati rende|et a|apjtn a forgalmi érték 100 %o-ában' azaz 24.100.000'- Ft
összegben történő közlése mellett.

2.) hozzájáru| az I.) pont szerinti helyiség vételarának akként töľténő teljesítéséhez,hogy a
vevő a fulajdonában á1ló Budapest VIII., Népszínhaz utca . szźtm alatti,

....... helyrajzi szźtmon nyilvántaľtott,99 m, alapterületíi lakás fulajđonjogát źúaďja

adásvétel címén a Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat tulajdonába és a két ingatlan
éľtékeközöttifennmaľadórésztkészpéĺubęnteljesíti.

3.) K. R. és Zs. Zs. tulajdonában á1ló Budapest VIII., Népsz^ínhaz utca . ....... szám
alattí' he|yrajzi számon nýlvrĺntaľtott, 99 rĺť a|apteriletű lakás véte|źlrźft

20.440.000'-Ft összegben fogadja e|, a jelen hatĺĺrozat szerintj adásvételi szeĺződés
megkötése esetén a lakást az t.) pont szeľinti ingatlan véte|árźha ilyen tisszegben lehet
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beszámítani. A fennmaradő 3'660'000'- Ft véte|źrat vevők az adásvételi szerződés
a|áításáig egycisszegben kĺjtelesek megfizetni.

4.) a jelen hatáĺozat2.) pontjźhan foglalt ingatlan cserére abban az esetben keľülhet sor, ha K.
R. és Zs. Zs. fulajdonában álló Budapest VIII., Népszínhaz utca . ..... szźlm a|atÍi,

. helyrajzi szźlmon nyilvántaľtott, 99 m" alapteľülettĺ lakás 4.750.000'- Ft
je|zźiogjog törlésre keľĹil és az ingat|an per-, teheľ- és igénymentessé váLik az ajźn|ati
kötĺittség időtaĺama alatt.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|4. szeptember 12.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A csereszerződés aláírásľa keriilt, az iigy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII., Dankó utca ...... suÍm alatti lakds cseľelakdsként
t ii rt én ő b é ľ b e a d ús dr a l a kós g azddl ko dds í fe l a dato k t e lj e s ít é s e kii r é b e n

97 4 l 2014. (IX.05.) sz. Város gazd álkodásĺ és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(11 ĺgen' 2 nem,O tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Magdolna utca szétm alatti 1,5 szobás, komforĹos
komfoľtfokozatű 40,00 m, alapteľiiletti lakásľa B. Gy. bérlővel fennálló bérleti
jogviszony közcis megegyezéssel történő megszĹintetésével egyidejűleg, másik cserelakás
biztosításával a Budapest VIII., Dankó utca .. szźlm a|atti 1,5 szobás,
ĺjsszkomfortos komfoľtfokozatú 46,lI fił alapterĹiletiĺ lakást - a béľbeadó által torténő
belct;ltĺ;zhető óllapot biztosítását követően - béľbe adja B. Gy. részére határozotí idóre
sző|őan - 2018. marcius 3|. napjáig, előbérleti jog biztosítĺísa mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|4. szeptember 5.

2.) hozzájarú a|lhoz, hogy a Budapest VIII., Dankó utca . sztlm a|atti l,5 szobás,
összkomfoľtos komfoľtfokozatú 46,1I m2 alapteľiiletĺĺ lakás lakhatővátétehét biztosítsą
amelynek kĺiltsége a 2014, évi kĺlltségvetésben, a 11602 cím kaľbantartĺísi keret
e|ótrźnyzaton rendelkezésre áll, amelynek bruttó költsége 2.100.000'- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatándő: 20l 4. szeptember 5.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatátozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és béľleti szerződés
megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźndo: 20|4. októbeľ 3 1.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Budapest VIII., Magdolna utca . ... szám a|atti
épületben az éIetveszélyt okozó épületľész elbontásráľa, vagy helyľeěů|ításźlra vonatkozó
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fulajdonosidtintésiga.....száma|at1i40fiłalapterĹiletiĺ|akźs(hrsz
valamint a ftildszint 19. szttm a|atti 22 m2 alapteľüleĺi helyiség (hrsz: 35509/0/Á/]3)
biĺonságo s |ezźrásátől, lehatiáľolásaról intézkedj en.
Az érintett lakás, illętve helyiség további intézkedésig nem hasznosítható.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20|4. szeptember 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A tulajdonosi nyilatkozat és a béľleti szerződés
aláíľása megtiiľtént. A lakást az OnkoľmänyzatiBázkezelő iľoda birtokba adta.

Javaslat a Budapest WII, Víg u, 39. szltm alatti telekingatlan bérbeadósúra kiírt
p lÍIy úzat er edmény éne k meg dllapítđs dra

9 7 5 l 20 1 4. (Ix. 05.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzü ryi B izotts ág hatńr ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII., Víg u. 39. szźm alatti,349|9ltsz-u,555 m2 alapteľületiĺ telekingatlan
béľbeadásara kiírt pá|y azatot érvényesnek és eľedményesnek nyi|vźnítja.

2) a jelen hatźrozat 1) pontja szerinti pá|yźnat nyertesének a VOPI-H, Építő és

Ingatlanforga|maző Kft-t (székhelye: 105l Budapest, Hercegpľímás u. 2. 3. em. 22.;
cégegyzékszám: 01 09 72070|; adőszátm: 13140010-2-4|; képviseli: Joľdi Soleľ
Vilaclaľa) nyilvĺínítja. Elfogadja az ajánlatban tett havi nettó 1l l.000,- Ft bérleti díjat, és

hozzájáru| a bérleti szeruődés hatátozatlaĺ iđőre, 30 napos felmondási idővel történő
megkĺitéséhez.

3) a bérleti szerződés megkötésének további feltétele, hogy Önkormáĺyzattulajdonában álló
tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet béľbeadásĺĺnak
feltételeiről szóló 59l20Il.CXI. 07.) számű önkormĺínyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése
a|apjáĺ 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4)

bekezdése alapjáĺkozjegyzó előtt egyoldalú kĺitelezettségvéila|ási nyilatkozat a|áírását
v źila|1a a leendő béľlő.

4) hozzźtjara| a jelen hatátozat 1) pontjában megjel<ilt ingatlanon abér|ő á|ta| saját költségén
létesítenđő elekÍromos mérőóra és vízĺnérőóra kialakításźthoz és a szo|gáltatási szerződés
megkötéséhez azza|, hogy a bér|ő a bérleti jogviszony megszúnése esetén a m&őfuákat
köteles leszerelni és a szolgáltatźsi szerződéseket megszÍintetni.

5) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Budapest VIII., Víg u. 39 szán alatti telek engedély nélküli
birtokba és hasmálatba vétele miatt, a VOPI-H Epítő és Ingatlanforga|maző Kft. ľészére
egy havi bérleti díjnak megfelelő ĺisszegií hasznáIati díjat 2014. augusztus 1. napjától
vessen ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺíľidő: 2014. szeptember 12.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződés a|áírásra került 2014.
szeptember 8. napján. A használatĺ díj megfizetésre keľült. M ťig5. további intézkedést
nem ĺgényel.
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J av as I at kö zb izto n s dg i fel a dato k t úmo g at ds úr a

976ĺ201'4. (Ix.05.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatátozata
(13 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az Önkormźnyzatz}I4. szeptember 08. napjátóI2014. októbeľ 23.napjźig:

a) támogatási szerzódést kdt a Józsefuáľosi Kĺizbiztonsági Polgĺáľőrség és
Katasztrófavédelmi onkéntes Túzo|tő Egyesülettel (székhely: 1 082 Budapest, Baľoss
u. 63-67.) 4.500'0 e Ft összegben,

b) megállapodást ktit a Budapesti Rendőr-fiikapitanysággď (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)
5.400,0 e Ft ĺĺsszegben

a József kľt. . Práter u. _ Nagytemplom u. _ Ülloi út _ Szigony u. _ Apáthy István u. _
Balassa u. - Tömő u. _ Illés u. _ Baross u. által hatĺĺrolt területen végzett közbiztonsági
feladatok ellátásźlr a vonatkozó an.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|4. szeptember 8.

2. fe|hata|mazza a po|gfumesteľt ahatźrozat 1. pontjában foglaltak alapjan az e|őtegesztés
1. sz. mellékletét képező támogatási szerzódés, és a 2. sz. mellékletét képezt5
me gállapod ás a|áír ásźr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlridő:f0 1 4. szeptember 5.

A Jegyzői Kabĺnet tájékoztatása alapján: A Józsefuáľosi Közblztonsági Polgárőľség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tílz;olitő Eryesü|ettel a támogatási szerződés megkiitéséľe
2014. szeptembeľ 5.én keľůilt sor. A Budapestĺ Rendőr.főkapĺtányságga|a megállapodás
aláírása 2014. szeptembeľ 8.án megttirtént.

ravaslat Harkdly Gyöngyi tanúcsadói tevékenysěgének 2014. augusztus havi
telj es ítés íg azollÍs dr a

97 7 I 201 4. (Ix.05.) sz. Váľos g azdá'Jko dálsi és Pénzůiryi Bizotts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Haľkály Gyöngyivel kötött megbízási szerzőđés teljesítés
igazolását}}|4. augusztusl-jétőI20|4. auguszľus 3l-ig teľjedo idősza|<ra.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áiráséna.
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Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. szeptember 20.

A Jegyzői Kabinet Szeľvezésĺ és Képviselői lľoda táĘékoztatása alapján: Haľkály
Gyönryĺ részére a teljesítésigazolás aláírása megtiirtént.

ravaslat TesaÍrsz KlÍľoly tanúcsadói tevékenységének 2014. augusztus havi teljesítés
igazollÍsdra

9 7 8 ĺ 201 4. (Ix. 0 5.) sz. Vá ro s g azdá'Jko dáls i és P énzü gyi B izo tts ág hatńr ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszźrsz Kaľollyal kötött megbizási szerződés teljesítés
igazo|tsátz}I4. augusztus l-jétől 2014. augusztus 3l-ig terjedő időszak'ĺa.

2. felkéri a polgáľmestert a hatáľozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|éńrásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2014. szeptember 20.

A' Jegyzői Kabinet Szeruezési és Képvĺselői Iľoda tájékoztatátsa alapján: Teszáľsz
Káľoly r észér e a telj esítésĺgazolás a|áír ása megttiľtént.

A Budapest, Wil. keriilet Rúklíczi l,t .............. sz,dm alatti inggtlan1a uonatkozlí
elővlźsdrldsi jogrólvaló lemondds ZART ULES

980 12014. (Ix. 1 5.) sz. Város gazd áIkodási és Pénzĺiryĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodńs szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuaľosi onkoľmányzat, a ..... ... hĺsz-ú, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi út

szám aIatt talźihatő 85 m2 alapteľiiletú ingatlan tekintetében, továbbá a
12.000.000 Ft-os vételĺíľ ismeretében, S. T. P. és s. T. P. eladó, továbbá T. N. és T. B. vevő
között 2014. augusztus 12-éĺ kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásarlási jogával
nem kíván élni.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺáridő: 2014. szeptembeľ 15.

A Va5rongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Bizottság
diintéséről 20|4. szeptember 22. napjáln értesítettékaz ůĺryfelet
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Javaslat lakdsbérleti szerződés kijzös megegyezéssel való megszĺintetésére, pénzbeli
téľí,tés megfizetése mellett ZART ULES

981 l 20 1 4. (Ix. 1 5. ) sz. Vá ľo s g azdáůko ďźls i és P é nzü ryi B izo tts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájź.ľl;J ahhoz, hogy M. K. A. bérlővel a Budapest VIII- Futó u. . szétm

a|atti, 1 + felszobás, Ĺomfoľtos komfoĺtfokozatű, 69,89 m2 alapterülettĺ lakásra 2oI3.
április |7. napjźn megkötött hatźrozatlan idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel, a
bek<iltĺizhető forgalmi érték ll%-anak _ ]'200.000,-Ft - egyiđejű megÍizetésével
megszĹintetésre keľĺiljön, a lakás béľbeadó részére töľténő birtokba adásáig esetlegesen
fennálló díjtaľtozások levonása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2014. szeptember 30.

2.) hozzájaru| az 1.200.000,-Ft összegíĺ pérube|i térítés kifizetéséhez, a 20|4. évi
költségvetésben a ||602 címen nyilviĺntartott, lakásbérleti jogviszony megváltás keret
terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźtnđő:. 20| 4. szeptember 3 0.

3.) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a jelen hatźrozat 1.) pontja alapjźn a bérleti jogviszonyt
közös megegyezéssel szĹintesse meg' és apéĺubeli térítés kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźnđő: 20| 4. szeptember 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Megállapodás aláíľása megÚiirtént, a pénzbeli
térítés kifizetése folvamatban van.

Az,,ÁRo P- 3.A. 2-2 0 t 3 -2 0 t 3 -0 0 2 3 ozo no s ító s zúm ú pr oj e kt ke retéb en történ ő
szoftverbeszerzés Badapest Fővdros WII. keriitet Jóaefvdrosi onkormónyzatnúI,,

tórgłíl, közbeszerzési értékhatdrt eI nem érő beszeľzési eljdrós eredményének
meglÍllapítósa zÁnr tjĺns

982 ĺ 201 4. (Ix. 1 5. ) sz. V á ro s g azdá|ko dáts i és P énzĺi ryĺ Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen,0 nem, 0 tartő'zkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

|. az ,,ÁROP-3.A.2-2Ot3-2oI3-0023 azonosítőszźtmú pľojekt keretében töľténő
szoftveľbeszerzés Budapest Főviáľos VIII. keľiiletJőzsefvźnosi onkormźnyzatnźi', tárgytl,
közbeszerzési éĺtékhatáľt el nem éró beszetzési eljaľásbaÍI az Appeľľúľa Kft. (székhely:
l191 Budapest, Toldy u. 5. fsz. 2.)2. és3.részajánlata éľvényes.

:
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2. a ,,Iegalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' bírá|ati szempont aLapjźn a beszęrzési
e|jańs 2. részének (Adobe Acrobat) nyeľtese az Appertűra Kft. (székhely: 1191

Budapest, Toldy u. 5. fsz. 2.), elfogadottajźn|atiźra:286.f00,- Ft +AFA.

3. a ,,Iegalacsonyabb ĺĺsszegtĺ ellenszolgáltatás,, bírá|ati szempont a|apján a beszerzésí
eljĺáĺás 3. részének (ABBYY FineReader) nyeľtese az Appertűra, Kft. (székhely: 1191

Budapest, Toldy u. 5. fsz. 2.), elfogadottajtn|ati ára:. 62.800,- Ft +AFA.

4. az ,,ÁROP-3.A.2-2013-2013-0023 azonosítószámťl prcljekt keľetéhen tĺiľténŕĺ
szoftverbeszerzésBudapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzatnźi,'tźrgyÍl,
kozbeszeľzési étékhatart eI nem éľő beszerzési e|jáĺás 1. (Adobe Photoshop) és 4.

(AutoCAD) részére érvényes ajźn|at nem érkezett, ezért az e|jańs eredménýelen,
melynek a|apjánfelkéri a polgáľmestertaz újabb beszeruésí eljarás lefolýatásara.

s. az ÁRoP-3.A.2-2013-2013-0023 azonosítőszźmú pĄekt kerętében tĺiľténő AĺchiCAD
szoftverbeszetzés esetén, a szoftveľ a magyarotszágikizarőlagos foľgalmaző Gľaphisoft
SE-től (székhely: 1031 Budapest,Záhony u. 7.) keriil megrendelésre, áľa: 1.215.000,- Ft
+AFA.

6. ahatźrozat2.,3. és 5. pontja a|apjánfelkéri a polgármestert az Ánop-:.,ą..2-2o|3-2O|3-
0023 azonosítószámú pľojekt keľetében történő szoftverbeszerzés Budapest Fővaros VIII.
keľĹilet Józsefu aro si onkoľmányz atná| tát gyí megrendelé sek alźtírásźr a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: l.5. pontok esetén: 2014. szeptember 15.

6. pont esetén: 20|4. szeptember 19.

A Váľosfejtesztési és Főépítészi Üryosztály tájékoztatása alapján: a nyeľtes
ajánlattevőktől a szoftverek beszerzése sikeresen megttĺľtént. A Gľaphisoft SE Zrt.tő| az
AľchiCAD szoftveľ beszeľzése a 2014. szeptembeľ 10.én kelt megľendelő alapján' míg
az Appeľtúra Kft.től az Adobe Acrobat és az ABBY Fĺnereadeľ beszeľzése a szintén
2014. szeptembeľ 10-én kelt megrendelő alapján ttiľtént.

Tulajdonosi hoaójdrulús u WII. ker. Prđter utca 44-48. sz. ingatlanhoz kapubehajtó
kiulakítlÍs közteľ íileti munkdihoz

g83 I20 14.(Ix. 1 5.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodäs szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a VIII. ker. Pľáter utca 44-48.
sztĺrl a|atti tizlet Leonaľdo da Vinci köz felőli kapubehajtó - 6 méter szélességben töľténő -

kialakítás közterĺileti munkáihoz sztikséges tulajdonosi hozzájźtru|źtsát megadja a következő
feltételekkel:

Ügyiratszám : |6-|039 l201l 4.

Kérelmező: Via Futura Kft. (teľvező)
Helyszínek: Buđapest VIII. ker. Práter utca 44-48. szźtm ďatti ingatlan Leonardo da Vinci
koz felőli oldalan az aszfa|t burkolatu inpá|ya és jáľda (hĺsz.: 357I9l9) burkolatbontással
éľintett
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Helyľeállítási kĺjtelezettség:
- a burkolatbontással érintett útpálya ésjáľda bontási szélességben és teljes ľétegrendjében

tĺiľténő végleges helyreállítása,
- abuľkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól láthatóan tájékoztatjet< aztlthasznźiőkat a burkolatbontas varhatő idótartarnárőI,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben t<iľténő helyľeállításaľa,
- abervhaző és kivitelező közö,sen 5 év gaľanciátvźila| a helyreállított burkolatéľt.

Egyéb kikĺitések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľĹiletén érintett közműtulajdonosok (közműszolgáItatők)
eseti előírásai alapján végzi az építést, valamint tőlfü helyszíni szakfęlügyelet kér.
- Felhagyott közmqvezeték, kábel a ffildben nem maľadhat.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: f0I4. szeptember 15.

A Varyongazdálkodásĺ ós Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és köztitkeze|ői hoz:zájárulás kĺadásľa keľĺilt.

Javaslat a Teleki íéri Piac 13 jelíÍ iizlethelyiség pdlydzat eredményének elbírúIúsdra

984120|'4. (Ix.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatńrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 6612012. CXII.13.) ĺinkoľmiĺnyzati rendelet 17.

$ (2) bekezdése szerinti, átnllázotthatáskcirben e|jźrvaúgy dönt, hogy

1. a3|6lf0l4, (III,24.) szźlmí Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hattlrozatta| és a
11912014. (VI.l1). szźtmű képviselő-testĹileti hatfuozattal módosított 4612014. (III.05.)
szźtmíképviselő-testiileti hatźrozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Teleki téri piacon fizetendő bérleti díjak a piac megnyitásakor:
Bérleti díj (nettó)
Üzletkĺir: Máshol fel nem sorolt teľmékek éľtékesítése 5.000 Ft/fiłlhő

Üzletkör: Btife, falatoző (metegkonyháva|) ilzemeltetése z.s}}Ftlfiłlhő
teľmékkör: - Meleg étel

- Meleg étel árusítasa kávéitallal, alkoholmentes itallal

Üzletköľ: Nyers élelmiszer árusítás 1.300 Fťmzlhó
teľmékkcir: -Zoldség és gyiimölcs
- Hlis-és hentesáľu
- Hal
- Tej, tejteľmék (vaj, sajt' túľó, savanyított tejteľmék stb.)
. Kenyéľ- és pékaľu, stitőipari termék,
- Cukľászati készítmény, édesipari termék

Üzletkör: Egyéb élelmiszer 2.500Etlnłlllő
termékkör: - Egyéb élelmiszeľ (tojás' étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukoľ, ső, szźtaztészta,
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kźxé,tea, fiiszer, ecet,méz, bébiétel stb.)
- Édességáru (csokoládé, desszeľt, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkĺém stb.),
- Kozérzetjavító és étľend-kieg észító termék (gyógynövény'
bioteľmék, testépítő szer stb.)

A díjak az Ĺý piac megnyitását ktjvető második naptźttl évtől kezđve a Kö'zponti Statisztikai
Hivatal őita|kozzétcÍt clozó ćvi ótlagos inflócióval megfelelő mértékben emelkednek.

A belépési díj összege, fizetésének ĺitemezése:
A piacra tĺjrténő belépési đijat a bérlők és helyhaszná|ők az alábbiak szerint fizetik meg:
Az ,tĄ bérlők esetén az egyszeri belépési díj^ versenyeztetési eljarás keretében keriil
megállapításľa, de összege minimum 200.000 Ft/ÍIť + Afa, az a|ábbiak szerint:
- 30%-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 70%-ot a bérleti szeruóđés megkötését kĺjvető hónaptól kezdve két éven keľesztül havi
részletf,rzetéssel, azzal, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén egyösszegben
esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem ťlzetętt összeg. Az esedékesség minden hónap 15.

napja.

A ľégi bérlők és helyhaszná|ők az új piacon versenyeztetési eljarás nélkiil köthetnek béľleti
szerzođést, tekintettelaľra, hogy ez cserehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ftlfił + ĺfaazzal,hogy
- s%-ot az eloszerződés megkĺitésekor foglďó jogcímén
- 15%-ot a bérlemény biľtokbavételekor
- 80%-ot a bérleti szeruóďés megkötését kdvető hónaptól (azaz 2014. április hónap)
kezdve harom éven keresztül havi tészletťlzetéssel, azzal, hogy harom hónapot meghaladó
hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a ferurmaradó, ki nem ťlzetett ĺisszeg. Az
esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasznáIőktészéľe a bérleti szerzőđésben az onkormźnyzat
nem zźnja ki a bérleti jogviszonyok átruhtzási |ehetőségét, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a szerzőđésiik fennállásáig a mindenkor hatályos, a lakások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

évi LXxVn. ftĺrvény és a mindenkor hatályos, Budapest Fővráros VIII. keľiileti
onkoľmanyzat íilajđonában ál1ó nem lakás céljaľa szolgá'|ő helyiségek bérbeadásĺĺnak
feltételeiről szóló 35120|3. (u. 20.) önkormĺányzati rendelete szerint a béľbeadó

hozzźýáru|ása esetén ađhatják a bérleményt albéľletbe.

A felépítménytik éľtékének beszámítását vźiasztő helyhasználók a belépési díjat az a|ábbiak
szeľint fizethetik meg:
- a belépési díjba beszámító foglaló ill. előleg címén az e|őszerzőđés megkĺitésekor a
felépítmény érték beszźtmitásľa keľül,
- 20%-ot a béľlemény biľtokbavételekoľ
- 80%-ot a béľleti szerzőđés megkötését k<ivető hónaptól kezdve (2014. ápľilis
hónaptól) harom éven keľesztĺil havi rész|etťlzetéssel, azza\, hogy hĺĺľom hónapot meghaladó
hźLtÍalék esetén egyĺisszegben esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem fizetett összeg. Az
esedékesség minden hónap 15. napja.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termelői és az őstermelői áľusító aszta|helyhasználati díjai



- napi helyhasználati díj: bruttó 2'100 Ftlnaplasztal
- havi helyhasználati díj: bruttó 2|.335Ft/hőlaszta|.,,

Üzlethelyiségek előtti teľĹiletre történő kitelepülés díja: 100 Ft/m2lnap +a.r.e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. szeptember 1 5.

A Józsefvárosi Váľosüzemeltetési SzolgáIat tájékoztatása alapjánz A páiyáaati felhívás a
Józsefváľosi onkormányzat honlapján megielent. A felhívásľa érvényes és eredményes
pályázat érkezett, az íiz|ethelyiséget ennek megfelelően 20t4. november l-jei hatállyal
vette béľbe a Gĺovanni Kolibľi Kft. Az ĺizletkiiľ megnevezése: eryéb élelmiszeľ,
teľmékkłiľ édességáľuo ennek megfelelően a béľleti díj 2500 Ft/nm/hó.

985l20t4. (Ix.15.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůigri Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 92612014. (vII.22.) szźlmí hatźrozattal elfogadott J3 jelii iires üzlethelyiség
hasznosításaľa vonatko ző pá|yazatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2014. szeptember 15.

2. elfogadja a határozat mellékletét képező pá|yazati felhívást a J3 jeltĺ tiľes iizlethelyiség
haszno sításĺíra vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatándő: 2014. szeptember 1 5.

3. felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy gondoskodjon a hatźtrozat 2. pontja szerinti páIyźnati
felhívás honlapon töľténő megj elentetéséről.

Felelős: polgiĺľmester
Hataridő: 2014. szeptember 15.

A Jĺízsefváľosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat táĄékoztatása alapján: A vá|asz a
98 4 l 20 1 4.(Ix. 1 5.) szám ú határ ozattal kap cs o latb an.

Közter iłIet-h aszndlati kér elme k e l bíľ lźlús a

986 l 2014. (Ix. 1 5.) sz. Város gazd álkodási és Pénzůiryi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtilet-haszná|ati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel _ az alábbi Ĺigyben:
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Közteriilet-hasznáIő'kérelmező: Szupeľ Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)

KöaeľĹilet-haszná|at ideje: 20|4. novęmber I. -201-7. október 31.
Közteľtilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó tetasz
Közteľtilet-hasznźt|athelye: Markus Emília u.2-4.
Közteľiilet-haszná|atnagysága: 17 fił
Díjfizetés iitemezése: havi díjfizetés

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hataľidő: 2014. szeptember 15.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺigrfél ľészéľe 20t4. szeptembeľ 18.án kiadásľa keľült.

9871201'4. (Ix.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůĺg5ri Bizottsághatározata
(13 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznźiati
hozzětjáru|źlst ad _ teljes díjťrzetésse| _ az alábbi ügyben:

Kdzterület-hasznáLő,kérelmező: SzupeľJelen Kft.
(11l3 Budapest, Elek u. 28.)

KdzterĹilet-hasznźt|at ideje: f0I4. november |. -20|7. október 3l.
Közteľület-hasznźiat céIja: vendéglátó tetasz
Kđzteriilet-hasznźiathelye: Stĺáhly u.12-14.(árdan)
Közteľület-haszná|atnagysága: 9 m2
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős : polgríľmester
Hatĺáľidő: 20|4. szeptember 15.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztá./ly tájékoztatása alapján: A^határozat az
ůigyfél részére2014. szeptember 18.án kĺadásľa keľůilt.

988 1201 4. (Ix. 1 5.) sz. Váľos gazdálkod ásĺ és Pénzüryĺ Bizotts ág határ ozata
(13 Ígen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kÓzterĹilet-haszntiatí
hozzćtjźlru|źlst ad _ teljes díjÍizetéssel _ az alábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő.kéľelmező: ChehoKft.
(1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fsz.)

Közterület-haszná|at ideje: 2014. októbeľ I. - 20|5. szeptember 30.

Közteľület-hasznźiat céIja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznźilathelye: Haľminckettesektere2.(parkolóhelyen)
Kĺizteľület-haszntůatnagysága: 20mf
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés
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Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|4. szeptember 1 5.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály tájékoztatátsa alapján: A'hatńrozat az
ĺigyfét részére2014. szeptember l'8.án kiadásra került.

g8g 1201 4. (Ix. 1 5.) sz. Vál.os gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel _ az alébbi iigyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: oľbán,6t Sĺitőiparĺ' Keľeskedelmi és Szolgáltató
Kfr.

Q336 Dunavarsány,Ha|ász Lajosné u. 33.)
Kĺizteľület-basznáIatideje: AII4.szeptembeľ 15. - zDIs.szeptember 14.
Kozteľiilet-haszná|at célja: aľubemutató
KözterĹilet-hasznźiathelye: Nagyfurvaros u. 2/b.
Kozterĺi1et-haszná|atnagysága: 2m"
Díjfizetés iitemezése: feléves dijťĺzetés

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. szeptembeľ 15.

A Varyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ügyfél részérez0l4. szeptember l.8-án kiadásra került.

99 0 l20t 4. (Ix. 1 5.) sz. Váľos g azdáiko dási és Pénzĺiryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzźĄáľu|ást ad _ teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Közteriilet-hasznźiő,kére|mező: Magyaľ Keľesztény Mĺsszĺó Alapítvány
(1043 Budapest, Virág v26.)

KĺizteľĹilet-hasznźiatideje: zD|4.szeptember 22. - }0|5.augusztus 31.
Közteľi.ilet-használat célja: evange|iztiás
Közterület-hasznáIathelye: Diószegi u.
Közteľület-hasz-ná|atnagysága: 4m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. szeptember 15.

A Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési ti5rosztály tájékoztatása alapján: Ahatározat az
ĺiryfél r észér e 201 4. szeptembe r 22- én kiadásra keľült.

263



99 1 l 20 1 4. (Ix. 1 5.) sz. V á ro s g azdá|ko dáls i és P é nzü gyi B Ízotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtĺózkodäs szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dö'nt, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájarulźtst ad _ díjmentességgel _ az alábbi tigyben:

Közteľület-hasznźiő,kérelmező: Táľsasház József kľt. 30.32.
(1085 Budapcst, Józscf kľt. 30-32.)

KözteľĹi1et-haszná|atideje: 20|4.szeptember |5. -20|4.oktőber24.
KdzteľĹilet-hasznźiatcé|ja: építési munkateriilet (homlokzat felújítás)
Kózterĺilet-hasznáIathelye: Bérkocsis u. 15.

Közteľiilet-hasznźůatnagysága: 2 fił

Felelős : polglĺrmester
Hatáľidő: 2014. szeptember 15.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály táfiékoztatása alapján: A határozat az
üryfél részére2014. szeptember ĺ'8.án kĺadásľa került.

992 l 20 1' 4. (Ix. 1 5. ) sz. Váro s g azdáiko dáls ĺ és Pénzü ry ĺ B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőnkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy d<int, hogy köZteľület-hasznáIati
hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel _ az alábbi tigyben:

Ktjzteľü1et-hasznáIő,kérelmező: Budapest Főváľos Főpolgáľmesteľi Hĺvatal
Kulturális, Sport, Ktiznevelési, Egészségůiryĺ és Szociálpolitikai Főosztály

(1052 Budapest, Y źrosház u. 9- l 1 .)

Kĺjzteľiilet-hasznáIatiđeje: 20|4. szeptembet 22.

Köztertilet-hasznáIatcé|ja: Lukács Maľgit emléktábla avatźsa
Közteľiilet-hasznźiathelye: Yasu.Zlb.
Közteriilet-hasznźiatnagysźrya: 3|ł

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2014. szeptembeľ 15.

A Vagyongazdáikodälsĺ és Üzemeltetésĺ t)ryosztály tájékoztatása alapján: A hatáľozat az
ügyfél részére2014. szeptembeľ l9.én kiadásra került.

993 l 201 4. (Ix. 1 5.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzĺĺ gyĺ Bĺzotts ág határ ozata
(13 igenn 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a |0|7l20l3. (IX.23.) sz.

határ ozatát az a\ábbíak szeľint mó do sítj a :

KÓzteľü1et-hasznäIő,kére|mező: L'AMAKA Café Kft.
(1085 Budapest, Lőľinc pap téľ 3.)

Közterii1et-haszná|atideje: 2014. szeptember |. - 2014. október 31.


