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Budapest Józsefvá ľosi Onko rmányzat
Képviselő-testület e számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. június 25. . sz. napiľend

Táľgy: Beszámoló a Képviselő-testtilet bizottságai 2014. novembeľ 1. _ 20Is. ápľilis 30. köziitt
átruhá.zott hatáskti rben hozott dtintéseinek vésľehai tásá ľóI

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a határozat e|fogadásához egyszerű szavazattobbség
szükséges
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Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi x

Határ ozati i av as|at a bizoÍtság szźtmár a:

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|őteriesztésmegtáľgyatását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényá|Iás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testĺilet af014' november 1. és 2015. április 30. közötti időszakban a Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabá|yzatttrő| sző|ő 36/20|4. (XI. 06.) önkormányzati rendeletében szabá|yozta a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság által gyakorolt
átruházotthatásköröket.

A Polgármesteľi Hivatal szervezeti egységei és intézményei, gazdasági táľsaságai elokészítették a
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásukat. Erre a|aponla készültek el a jelen előterjesztés
mellékletét képező beszámolók, amelyek tételesen tarta|mazzák az összes, éľintett időszakban sziiletett
bizottsági dĺjntést, és azok végrehajtását.

A hatźrozati javaslat a|apján a Képviselő-testtilet elfogadja a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság źLtÍuházott hatásköľben hozott döntéseiről szóló,
tételes és ľészletes beszámolót az érintett időszak tekintetében.
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II. A beterjesztés indoka

A határozatok nagy sztlma miatt sztĺks éges az érintett féléves időtartam tekintetében a beszámoló

előteľjesztése, valamint a beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselo-testület hatáskörébe Íartozik.

ilL A döntés célja, pénziigyi hatása

Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselo-tęstület éúruházott hatáskorében járnak e|, ezért a

hatáskör forrását - mint az onkoľmányzati hatáskörok fő cimzettjét - az e||enorzött és törvényes

onkormányzati mrĺködés biztosítása érdekében indokolt és szükséges tájékoztatni a meghozott

bizottsági döntésekről, azok jellegéről és végrehajtásáról. Ahatározat elfogadásának nincs pénzügyi

vonzata.

Iv. Jogszabályiköľnyezet

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szőllő 20|1. évi CLXXXIX. törvény 4l. $ (4) bekezdése

szerint-. ,,A képviselő{estület e torvényben meghatározott kivételekkel hatásköreit a

polgármesterre, a bizotts źĺgfua, a részcjnkorm ányzat testiiletére, a jegyzőre, a taľsulásáľa ruházhatja át.,,

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkodési Szabályairól szóló 36ĺf0|4. (XI. 06.)

onkońányzati rendelet (SZMSZ) 31. s (2) bekezdése szerint ,,Az átruhźzott hatáskörök gyakorlásáróI

az azt gyakorló po|gáľmester, bizottság, jegyző sztikség szerint, de legalább évente ewszer köteles a

Képviselő-testĺiletnek beszámolni''.

Kérem az a|źhbi határ o zati j av as l at e l fo gadás át.

Határozatijavas|at

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy az elóterjesztés 1. számú mellékletét képezőYárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság, valamint az előterjesztés f. számí mellékletét képező Emberi Eľoforrás

Bizottság 2014. november 1. _ f0|5. április 30. kozött, áúruházott hatáskörben hozott dönteseinek

végĺehajtásáról szóló beszámolókat elfo gadj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20i5. június 25.

A diintés végľehajtás áttvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda

Budapest, 2015. június 1 5.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából
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1. mellék|et

ravaslat a Vdrosgazddlkoddsi és Pénziigyi Bizottslźg Ügyrendjének elfogaddstúra

1103120Ĺ4. (xI.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 ig"'', 0 nemo 0 taľtózkod ős szavazltta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az előteriesztés mellékletét
képező Ügyrendet, me|y f014. november l l-én |ép hatá|yba és felkéri az elnököt annak a|áirására.

Felelős: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Határidő: f0|4. november l l '

A Jeevzői Kabinet Szervezésĺ és Képviselői lľoda táiékoztatása alapián: A Bizottság
Ügyľendj ének aláíľása megttirtént.

Javaslat az MNP III TlÍrsadalmi és Gazdasdgi alprogramokltoz kapcsolódó dijntések
meghozatalóra

1t04/201'4. (XI.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(l.ĺ. igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍság rigy dont, hogy

1. a) a ,,T4ĺ7 Köaerületi ártalomcsökkentő szolgáltatások'' elnevezésű projekt lebonyolításához
szakmai feladatok e||źúása,, tárgyű,kozbeszerzési értékhatáľt el nem érőbeszerzési eljárást (a
továbbiakban : beszerzési elj árás) eredménýelennek ny i lvánítj a.

b) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. a) pontja szerinti beszerzési
elj áľás ismételt megindításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 10.

2. a) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III.'' ,,T5/1 A Fiumei út és Dobozi
utca kĺizötti teľĺ'iletek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program'' pľojekt
megvalósításához kapcsolódó feladatokra f főve| megbízási szerződést köt 2014.11.l5.
napjától 2015.05.30. napjáig, a Fiumei út és Dobozi utca kĺizötti tertiletek megi$itásához
(FiDo) kapcsolódó szociális progľam megvalósítása tárgyttban, heti max. 40 őrttban, bruttó
23 5 .200,- F tJ fő lhő ĺisszegiĺ díjazźs el lenében.

b) felkéri a polgármestert ahatározat2. a) pontja szeľinti megbízási szerződések a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetén 2014. november l0., b) pont esetén 2014. november 14.

3. a) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III.'' ,,T1/1 Társadalmi akciók
megszeľvezése (lomtalanítás, paľkok takaritźsa),, projekt megvalósításához kapcsolódó
feladatokľa 4 fővel megbízási szerződést köt 2015.05.30. napjáig _ azza|, hogy az
onkormányzat elismeri a2014' szeptember és 20Í4, október havi teljesítést -, a lomtalanítások
szakmai irźnyitása feladat megvalósításatźtrgyttban, cisszesen legfeljebb 20 alkalomra, bruttó
2 0. 000,- F tl fó / a|ka|om ĺissze gÍĺ díjazás ellenében.

b) felkéri a polgármestert ahatározat 3 . a) pontja szeľinti megbizási szerződések a|źńrására.

Felelős: polgármester
Hattlridő: a) pont esetén 2014. november 10., b) pont esetén 2014. november 14.



4. a) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' keretében a Józsefoárosi
Közterület-felĹigyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gźiat által, mint pľojektmegvalósító szervezet
által ellátott, a projektek megvalósításához kapcsolódó feladatokľa l fő projektasszisztenssel
megbízási szerződéstköt20|4.| l.15. napjától 2015.05.30. napjáig heti max' 40 őrában, bruttó
l 84. 8 00,- F tl fő lhő összegű díjazźs ellenében.

b) felkéri a polgármestert ahatározat 4. a) pontja szeľinti megbizási szęľződések a|áirására.

Fęlelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetén 2014. novembeľ 10., b) pont esetén 20l4. novembeľ 14.

A Polgármesteri Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Az 1. pont 20ĺ'5. februáľ
6-á'n a beszeľzési eljárás megindításľa keľült.
,Ą 2. pont esetében a szerződések 2015. januáľ 14-i dátummal keľüItek a|áirásra.
A 3. pont esetében a szerződések 2014. novembeľ 15-én és 2014. decembeľ 12-én aláíľásra
keľültek.
A 4. pont esetében a szerződések 2015. január 8-án keľüItek aláíľásľa.

,Ą HumánszoleáItatási Ügvosztály táiékoztatása alapián: Az 1. pont esetében a
VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság |75/20|5. (ilI.02.) sz. határozatában dönttitt a
beszeľzési eljárás eredményérő|o ez alapján a Fiatalokat' Egészséget' Családot Segítő Ktizhasznrĺ
Egyesiilettel az onkoľmányzat a szerződést megkłitötte 2015. ápľĺlis 7-én.

A Józsefváľosi Városiizemeltetési Szo|gáIat táiékoztatása a|apián: 
^ 

3.-4. pontban nevesített
megbízási szerződések megkötésľe keľültek. Ehhez kapcsolódóan mind a táľsadalmi akciók'
mind a pľojektasszisztensi feladat ellátása folyamatban van.

Javaslat HaľkáIy Gyöngli tandcsadói tevłćkenységének 2014. szeptember havi teljesítés igazoldsára

110512014. (xI.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásľa Harkály Gyöngyivel kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását f0I4.
szeptember l-jétől f014. szeptember 3O-ig terjedő időszakra.

f . fel'kéri a polgármestert ahatározat I ' pontjźhan fogIalt teljesítés igazo|źs a|áírására.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20 14. novembet 25.

A Jegvzői Kabĺnet Szervezési és Képviselői Iľoda táiékoztatása alapián: Haľkály Gyöngyi
részére a teljesítési gazo|ás aláírása megtöľtént.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tandcsadói tevékenységének 2014. szeptember havi teljesítés
igazoldsdra

1|0612014. ()il.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy



1. javasolja elfogadásra Kardos-Erdodi Zsolttal kötött megbizási szerzodés teljesítés igazolását20|4.
szeptember l-jétol 2014. szeptember 3O-ig terjedő időszakľa'

2. felkéri a polgármestert ahatározat I. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. november f5.

A Jewzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda táiékoztatása alapián: Kaľdos-Eľdődi Zsolt
ľészéľe a telj esítési gazo|ás aláíľása megtö ľtént.

Javaslat a Juharos Ügyvédi lroda tandcsadói tevékenységének 2014. szeptember havi teljesítés
igazoldsdra

1|0712014. (K.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötott megbízási szerződés teljesítés igazo|źsát
20|4. szeptembeľ l-jétől f0|4. szeptember 3O-ig terjedő időszakľa.

2. fe|kéri a polgármestert a hatáľozat |. pontjában fog|alt teljesítés igazo|ás a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l4. november 25.

,Ą JegYzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda táiékoztatása alapián: A Juhaľos Ügyvédi
Iľoda részére a teljesítési gazo|ás a|áírása megtiiľtént.

ravaslat Teszórsz Kdroly tandcsadói tevékenységének 2014. szeptember havi teljesítés igazoltźsdra

1t08/2014. (XI.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásra Teszársz Károllyal kötott megbizási szerzodés teljesítés igazo|ását 20|4.
szeptember 1-jétől f0|4. szeptember 3O-ig terjedő időszakra.

2. fę|kéri a polgármestert ahatározat |. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źńrására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. november 25.

A Jegyzői Kabinet Szeruezési és Képviselői Iľoda táiékoztatása alanián: Teszáľsz Károly ľészére
a teljesítésigazolás aláíľása megttirtént.

ravaslat Erdei Antal tandcsadói tevékenységének 2014. szeptember havi teljesítés igazolltsóra

1|09/2014. Qil.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Erdei Antallal kotött megbízási szerzodés teljesítés igazo|ásźú f0I4.
szeptembeľ 1-jétől 2014. szeptember 3O-ig terjedő idószakra.

f . fe|kéri a polgármestert ahatározat | ' pontjában fog|alt te|jesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l4. november 25.

A JegYzői Kabinet SzelTezési és Képvise|ői Iľoda táiékoztatása alapián: Erdei Anta| részére a
telj esítési ga zo|ás a|áír áłsa m egtii rtént.

Javaslat Gyenge Zsolt AttÍla tandcsadói tevékenységének 2014. júIius, augusztus és szeptembeľ havi
te lj esítés ig azo Iús dra

|1,|0lf0l4. (XI.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. javasolja elfogadásra Gyenge Zsolt Attilával kötött megbízäsi szerzódés teljesítés igazo|ésátf0|4.
július l-jétő|f0I4' szeptember 30-ig terjedő időszakra'

2. felkéri a polgármestert ahatározat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláirására.

Felelos: polgármester
Határido: 20 l 4. november f5.

A Jegvzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iroda táiékoztatása alapián: Gyenge Zsolt Attila
részére a te|jesítési gazo|ás a|áírása megtłiľtént.

Javaslat ,,Vdllalkozdsi szerződés keretében Józsefvdros kardcsonyifeldíszítése és,díszk.ivikźgítdsa''
tárgyú kiizbeszerzési eljdľds eredményének megállapítdsdra ZART ULES

|111'12014. (xI.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság a ,,Vállalkozasi szerződés keretében Józsefvóros
karácsonyifeldíszítése és díszkivilőgítasa,'tárgyűközbeszerzésieljárásban úgy dönt, hogy

l. a közbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20 1 4. noverrrbeľ 1 0.

2. a KATAZ0LKft. (székhely: 763f Pécs, Nagy Imre u.4I.IU6.) ajánlattevő által benýjtottaján|at
éľvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítéséľe. Az
ajźn|attevő aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _
kiilöncjsen a Kbt-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november l0.



3. aze|járás nyeľtese aKATAZOL Kft. (székhely 7632Pécs, Nagy Imre u.4|.II/6.) aján|attevő. Az
aján|atÍevő aján|ata a legalacsonyabb osszegű ellenszolgá|tatäsű aján|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés a)
pontja szerint. Elfogadott ajźn|ati áľ: egyösszegű nettó vállalkozói díj 14.990.000,- Ft + Afa.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ 10.

4. a határozat. 3. pontja a|apjtn felkéri polgármestert a vállalkozźsi szerződés megkötésére a
KAT AZOL Kft . aj ánlattevővel.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ 10.

A JeeYzői Kabinet és a Gazdálkodási tigYosztá|v táiékoztatása alapián: a határozat alapján a
szeľződéskötési moľatóľium |ejáratát követően az Onkoľmányzat szerződést ki'tt'tt a
KATAZOL Kft-vel. Az Esz-Ker Kft. a döntést követően a kü|ön jogszabály szerinti iisszegezést
megküldte, és intézked ett aKőzbeszeľzési Éľtesítőben az e|járás eľedményéről szólri tájékoztatól
megielentetésében. A Kft. a munlcĺkat szeľződésszeľĺÍen teljesítette.

kdrtérítési igénye az ............ forgalmi rendszdmíl sze1né!ľséľkocsi iigyében
töľtént kdresemény kapcsdn ZART ULEŠ

1tÍ2l20|4. (xL10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság ligy dönt, hogy .. . foľgalmi
rendszámú személygépkocsijában keletkezett 714.3,78,- Ft teljes és végleges kártéte| onkormányzatot
terhelő 10%o onrész összege, azaz 7|.438,- Ft a Gľoupama Garancia Biztosító Zrt. részére kifizetésre
kerüljön. A kifizetés feltétele o|yan egyezség megkötése, amelyben károsult nyilatkozik arľól, hory a
kártérítés megfizetésével egyidejÍĺleg lemond minden további káľtérítési igényéről az onkormányzatta|
szemben.

Felelos: polgáľmesteľ
Hatźnidő:. 20 14. november 1 0.

A Pénzüeyi tigvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatában foglaltak alapján a
tulajdonában |évő gépjárműben keletkezett lcĺľeseménnyel kapcsolatban

felmeľült és az Önkormányzatot teľhelő 10%" őnrész iisszege, azaz 7|.438,- Ft - a Gazdálkodási
ÜgyosztáIy tájékoztatátsa alapján - egyezség hiányában még nem keľült átutalásra a Gľoupama
Gaľancia Biztosító Zrt. részére.

A Gazdátkodási Ügvosztátv táiékoztatása alapián: a kĺkĺitdött egyezséget az iigyfé| átvette, de a
szabályosan kitiilttitt és aláíľt példányokat még nem küldte vissza.

Az MNPIII. ,,Bíínmegelőzési stratégia, cseleh,ési 1gnl (viktimizóciós SllÍ||€!l antiszocidlis
teammunka),, projekt keretén beliil az ,,Áldozattlź vdldssal és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos

kérdőíves kutatĺÍs,, szolgdltatós ellótása tdrglĺl, közbeszerzési értékhatdrt eI nem érő beszerzési
elj drds er edmény éne k megdllapítás a

1t14/2014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy



l. a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III." ,,T3ĺ3 Biĺnmegelőzési stratégia,
cselekvési terv (viktimizáciős Survey, antiszociális teammunka)'' elnevezésű projekt ''Aldozattá
válással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás'' szolgáltatás ellátása tárgyil,
közbęszerzési éńékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljáľás)
eľedménýelennek nyilvánítja, męrt az összességében legelonyösebb ajánlatot tevő nem tett - az
ajánlatkérő rendelkezésére á||ő anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Felelos: polgáľmester
Hatfuidő: 20 1 4. november |] .

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat l. pontja szerinti beszerzési eljárás
isméte|t megindításáról.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. november 17.

A Polgármesteri Kabinet és a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A' beszerzési eljárás 2014.
novembeľ I7-én a megindításra keľült. A megismételt eljárás eľedményes volto a nyeľtes a
Monitoľ Kft. lett. A kérdőíves kutatás jelenleg folyamatban van' hatáľidő 2015. június 10.

Tulajdonosi hozzújárulás a Budapest VIII. ker. Corvin sétóny 3. sz. (I19/B tömb) vízbekötés
k ij zt eľ ti leti mun k á i h o z

||t5ĺ2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását adja, a
Budapest VIII. ker. Corvin sétány 3. szám alatti vízbekötés létesítésének kcizterületi munkáihoz.

Ügyiratszám: I6-I406ĺf0|4.
Kére|mezo: Cordia Park Residence Kft. megbizźsźtból Fővárosi Vízművek Zrt. (tervező: Węiner

Viktor)
Helyszín: Budapest, VilI. kerület, Corvin sétány 3. szám előtti jáľdaszakasz bontással és

burkolatbontással érintett.

Helyreállítási k<itelezettség:
- a burkolatbontással érintettjárda bontási szélességben és teljes ľéte8ľendjében történő végleges

helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól |áthatőan je|zik, és tájékoztatják aZ

úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáró|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben toľténő helyreállítására, me|yre aberuhźnő

és kivitelező közösen 5 év saranciźLtvźi|a|.

Egyéb kikotések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľületérr éľintett közrrrĺĺtulajdonosok (köznűszolgáltatók) eseti

előírásai a|apjánvégzi az építést, valamint tőlük helyszíni szakfelügye|et kér.
- Felhagyott közmű, vezeték, kábel a ftjldben nem maradhat.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2014. november 17.

Ä GazdáIkodási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi és közűtkeze|ői hozzájáľulás
kiadása megtöľtént.



Tulajdonosi hozzájórulds trafiÍállomds ótkijtését szolgáló kábelfektetési munkdlloz

1116/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodá,s szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzź|áru|ását adja, a
Budapest VIII. kerü|et II. János Pá|pápa tér melletti 20761110 EHTR állomás megszĺintetéséhez és

fogyasztók áttelepítéséhez kapcsolódó közteriileti munkáihoz.

Ügyiľatszám: |6-|37|/f0|4,
Kérelmező: azEL}r'dIJ Há],őzati Kft. megbízása a|apjźn a GTF Tervező Fővállalkozó Kft. (tervező:

Bagi Roland)
Helyszín: Budapest, V[I. kerĺilet, Kenyérmező u. 5. szám e|őttijárdaszakasz, me|y bontással,

illetve burkolatbontással érintett.

He|y r eźúl ítźls i kötelezett sé g :

- a burkolatbontással érintett jźlrdabontási szélességben és teljes rétegľendjében tĺjľténő végleges -
megfelelő minőségben torténő _ helyreállítása,

- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jó||áthatőan je|zik,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat és leeresztő akna fedelek összehangolthe|yreái|itására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvá||a| a helvľeállított buľkolatért.

Egyéb kikotések:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintett közmrítulajdonosok (közmrĺszolgáltatók) eseti

előírásai a|apjźn végzi az építést, valamint tóltik helyszíni szakfeltigyelet kéľ.
- A munkálatok a többi érintett terület helyľeállítására vonatkoző e|őirtsok szerint egységesen

toľténjenek.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. november I7.

A Gazdá|kodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A tutajdonosi és kiizútkezelői hozzájáru|ás
kiadása megttirtént.

Tulajdonosi hozzdjdľulds a Budapest VIII. ker. Festetics György utcai ki)zvildgítdsi
elosztószekrényhez fi)ldkdbel kiépítés közter iileti munkdihoz

11|7lf0I4. (xI.17.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a kérelmezőt terhelő helyreállítási
kötelezettség kikötésével Tulajdonosihozzź|źtru|ását adja a Budapest VIII. kerület Festetics György
utcai (hrsz.: 34580) kozvilágítási elosztószekľény villamosenergia e||źttsát biztosító fijldkábeles
csatlakozóv ezeték létesítésének, kiépítésének közterületi munkáihoz.

IJgyiratszám: 16.|429l20I4.
Kérelmező: ELMÚHá|őzatiKft.
Helyszín: Budapest VIII. keľület, Festetics György utca 2. szám előtti járdaszakasz, me|y

bontással, illetve buľkolatbontással érintett.

He|y r eá||itás i kötel ezettsé g :

- a burkolatbontással érintettjárda bontási szélességben és teljes rétegľendjében ttiľténő végleges
helyreállítása,



- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jóI láthatóan je|zik, és tájékoztaÍjźlk az
úthas zn ál ókat a b urko I atb ontás v árható i dótartamfu ő|,

- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történo helyreállítására, melyre aberuháző
és kivitelező közösen 5 év saranciátvźů|a|.

Egyéb kikĺjtések:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintett kozmtĺtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

előírásai a\apjánvégzi az építést, valamint tőltik helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott közmtĺ, vezeték, kábel a ťoldben nem maradhat.

FeIelős: poIgármester
Hatáľidő: 2014. november |7.

A Gazdálkodási tiwosztály táiékoztatása a|apián: a tulajdonosi és ktizrĺtkezelői hozzájáru|ás
kiadása megtiirtént.

Javaslat a Kisfalu Kft-vel kijtendő, karócsonyi díszvildgítás mííszaki ellenőrifeladatainak elldtdsdra
vonatkoaÍ meg bíaźsi szerződés meg kötésére

||t8lf0|4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Y ttr osgazdáIkodás i és Pén zĹigyi Bizottság úgy dönt, ho gy

l. a Kisfalu Kft-t megbízza a ,,Yá||alkozási szerződés keretében Józsefuáľos karácsonyi feldíszítése és

díszkivilágítása'' elnevezésű projekt kivitelezésének műszaki ellenori feladatai ellátásával, me|y
feladat elvégzéséért díjazás nem illeti meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i4. november |7.

f. ahatározat 1. pontja a|apján elfogadja az e|őterjesztés mellékletétképező megbízási szerződést és

felkéri a polgármestert, valamint a Kisfalu Kft' Ĺigyvezetőjét annak a|áírására.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatétridő: 20 14. november I7 .

A Gazdálkodási ÜgYosztálv. valamint a Kisfalu I(ft. táiékoztatása alapián: a megbízási
szeľződés a F'elek között 2014. novembeľ 19-én aláíľásra keľĺĺlt.

Tulajdonosi ltozzájdrulás Budapest VIII. keriilet róaef krt. (Corvin kijz _ Bérkocsis utca köziitt)
vízvezeté ke k fel új í.tós a közter iileti munkdiltoz

t119l2014. Qű.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság hatáľozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzźĄrárulását megadja a
Budapest VIII. kertilet József kľt. (Corvin köz - Béľkocsis utca közott) vizvezetékek felújítása
köztertileti munkáihoz, az a|ttbbiak szerint:

IJgyiratszám: 16-|33012014.
Kérelmező: A Fővárosi Vízmíĺvek Zrt. mesbizásábőI a PEST-TERV Műszaki Tervező és

Kivitelező Kft.



Helyszínek:

Helyreál1ítási kötelezettség:
A megbontott ritpályák és járdák teljes rétegľendjükben töľténő végleges - egységes követelmények
szerinti - helyreállítása a munkálatok á|ta| érintett teljes terüIetre vonatkozó, BKK Budapesti
Kozlekedési Központ Zrt. źital' kiadásľa kerülő közítkeze|ői hozzájźrulás szerint, illetve annak
szükség szerinti kiegészítésével.

Felelős: poIgármester
Határidó: 20 14. november 1 7.

A Gazdátkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájára|áls kiadása
megttiľtént.

Kö zter ület- hasznóIati kérelme k e lbírólds a

|120ĺ20|4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(1 ĺgen' 9 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

I. közterüIet-használati hozzájdrulást ad - díjmentességgel _ az aĺábbi ügłben:

Kozterület-hasznáIó,kłźrelmező: HorizontReklĺźmKft.
(I I8I Budapest, Darus u. 12.)

Kozterijlet-hasznáIat ideje: 20]4. november ]7. - 2014. november 30.

Kozterület-hasznáĺat célja: építési reklámháló
KĺjzterüIet-használat helye: . Harminckettesek tere
KozterüIet-haszncil at nagys(iga : 9 5 m/

Felelős : polgármester
Hatóridő: 20I4' november I7.

I. tudomásul veszi a Horizont Rekĺóm Ęft. közterüIet használatót építési reklámháIó elhelyezése
céljóbóI 20l4. november 0]-tőI november l6-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 20]4. novenĺber 17.

KözteľĹilet Hrsz. Kozterület teÍv ezett i sénvbevétele
Coľvin köz 3640r ldei slenes v im ezeték e]helvezése
Práter utca 36|00ĺ2 Ui vízvezeték telekhatáron belüli bekotése

Nap utca 3564412
Uj vinĺezeték telekhatáron beltili bekötése Ideiglenes
v ízv ezeték e l he lvezé s e

IIaľminckcttcsck tcrc 35f3114
Baross utca 35f3U3

József utca 35150ĺ2
Uj vimezeték telekhatáron belüli bekĺjtése Ideiglenes
v.izv ezeték e l h e lyezé se
Ui tűzcsap telepítése

Kis Salétrom utca 34882
Rákóczitér 34819t2
Bérkocsis utca 34864t4 Ui vízvezeték telekhatáron beltili bekötése



A Gazdálkodási Ugvosztá|v táiékoztatása alapián: ahatározat 2014. decembeľ 04. napján keľüIt
postázásľa.

1Í21/2014. (xI.17.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(0 Ígen' 10 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javas|atot nem
fogadja el:

I kozterület-hasznáIati hozzájárulást ad - díjmentességgel - az alábbi ügłben:

KözterüleŕhasznáIó,kérelmező: HorizontRekláruKft.
(II8I Budapest, Darus u. 12.)

Közteľ.ület-használat ideje: 2014. november ]7. _ 2015. július 28.

Közterület-használat célja: építési munkaterüIet, áIlványozós
Kozterület-használat heĺye: ^ Harmincketĺesek tere
KözterüIet-haszndlat nagls ága: 8 m,

Felelős : polgármester
Hatóridő: 20]4, november ]7.

il. tudomásuĺ veszi a Horizont Reklám Kft. kazterüIet használatát építési munkaterület (áIlvónyozás)
céljábóĺ 20l4. november 0]-től november I6-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 20]4. november ]7.

A GazdáIkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2014. decembeľ 04. napján keľült
postázásľa.

I1f2/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(9 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájźtrulást ad _

díjmentességgel _ aza|ábbii'igyben azza|,hogy a kieső parkolási díj ÁFA taľtalmát 2014. szeptember
0|._2014. október |6.-2f7 693,-Ft-ot,f0I4.oktőber I7.- 2014. december31. -34|539,-Ft-otaz
Épkar Zrt. köteles megfizetni a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat Sberbank Mag7ĺarország
Zrt. źllta| v ezetett 1 4 1 0 03 0 9 -9 f | | 2f 49 - 030 0 0 0 0 7 számű szźtm|ź| ár a.

Közterület-h aszná|ő,kéľelmezó: ÉpreR z't.
(1149 Budapest, Egressy u. 28-30.)

Közterület-haszná|atideje: f0Í4. oktőber |7. - 2014. december 31.
Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület
I(özterület-hasznźúathelye: Magdolna utca2D.
Közterület-h aszná|at nagy sága: 400,4 m"

Felelős : polgáľmester
Határidő: 2014' november I7.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 201.4. decembeľ 05. napján
postázták.

L0



|1f3l2014. (xI.17.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(9 igen, 1 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüIet-használati hozzź!árulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbi üryben azza|,hogy a kiesó parko|ási díj ÁFA furÍa|mát 20l4. szeptember
29' _f014. október |6. _ 45 071,- Ft-ot, 20i4. október I7. _2014. december 3i. -143 663,-Ft-otaz
Épkar Zrt. köteles megfizetni a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat Sberbank Magyarország
Zrt. tl|ta| v ezętett l 4 1 0 03 0 9 -9 f 1 | 22 49 -03 0 0 0 0 0 7 számű szám|áj źtr a.

Közterület-haszná|ő, kérelmező: ÉpraR z't.
(1149 Budapest, Egressy u. 28-30.)

Közterület-használat ideje: 20l4. október |7. - 20|4. december 3l.
Közteriilet-használat cé|ja: építési munkaterület
Közterület-hasznáIat helye: Nagy Fuvaros u. 26.
Kozteľület-h asznźiat nagysźlga: 1 58'8 m,

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2014. november 77.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot f0I4. decembeľ 04. napján
postázták..

11f4ĺ2014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy közterület-használatihozzź|árulást ad
_ telj es díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Biovillage Kft.
(108 1 Budapest, Népszínház u. 27 .)

Közterĺilet-használat ideje: 20l4. november I7. -2015.október31.
Közterület-haszná|at cé|ja: áľubemutató
Közteri.ilet-haszná|at helye: ^ Népszínhźzu. f3.
Közterü let-h aszná|at nagy sága: 2 m,
Közterület-haszná|at helye: ^ Népszínhźzu.27.
Közterület-h aszná|at nagy sága: I m"
KözterÍilet-haszná|at helye: ^ Népszínházu.34.
Közterĺilet-h asznáIat nagy säga:. f m"

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november 17.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Biovillage Kft.
közteľület hasznźiatát árubemutató céljából 2014. november 01-től novembeľ 16.ig.

Fe|elős : polgáľmester
Határidő: 2014. november 17.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása atapián: a határozatot 20|4. decembeľ 04. napján
postáztálr'

1l25lf014. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)
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I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľĺi|et-használatihozzźĘárulást ad

- teljes díjfizetéssel - az a|źtbbi ügyben:

Közterĺilet-haszná|ő, kéľelmező: Momand Is|amuddin
(1 08 l Budapest, Népszínhźz u. 27 .)

Közterület-haszná|atiđeje: 20i4. november l7. -f017. november 15.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: Reklámtábla
Közteľület-hasznä|at helye: Népszínházu. f7.
KĺjzteľĹi let-h aszntůat nagy sźlga.. 7 m'
Díjfizetés ĺitemezés: havi díjfizetés

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november 17.

il. AYárosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi Momand Islamuddin
közterület baszná|atátreklámtábla e|helyezése céljából 2014. novembeľ 15-tőI novembeľ 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014' novembęr I,7.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. december 04. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

1t26ĺ2014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavzzatta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy közterüIet-használatihozzájárulást ad

- teljes díjfi zetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Hajlék2000Kft.
(2484 Gárdony-Agárd, Szárcsa u. 5.)

Közterület-használat ideje: 2014. november 17. -2015. november 15.

Közterület-haszná|at céIja: ^ cégfáb|a
Kozterület-h aszná|at nagy sága: I m.
Közterület-haszná|athelye: Delei u.43.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november |].

il' A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi aHaj|ék-2000 Kft.
köztertilet hasznźiatźÍ céýáb|a elhelyezése céljából a Delej u. 43. sz. a|attf0|4. november l5-től
november i6-ig.

Felelős : polgármesteľ
I7atáridő:2014. novcmbcr I7 .

A Gazdátkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. decembeľ 01. napján
postázták.

1127/f014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)
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I. A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-használatihozzájárulást ad

- telj es díj fi zetéssel _ az a|źtbbl tigyben :

KözterüIet-haszná|ó,kérę|mező.. Hajlék2000Kft.
(f484 Gárdony-Agárd, Szárcsa u. 5.)

Köztertilet-hasznźiatideje: 2014. november 17. -20|5. novembeľ 15.

Közterület-hasznźiat cé|ja: cég!źhla
Közterület-használat helye: ^ Szi|ágyi u. 1/A.
Közteriilet-h aszná|at nagysága: l m,
Köaerület-hasznźiat he|ye: ^ Kiss József u. l6.
Közterület-h asznáIat nagy sága: I m,

Felelős : polgármester
Határido: 2014. november 17.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Hajlék-2000 Kft.
közterület hasznźiatát cégfétb|a elhelyezése céljából a Szi|ágyi u. 1/A. és a Kiss József u. 16. sz.
a|attf0|4. novembeľ 15-től novembeľ 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 20l4. november 17.

A Gazdálkodásĺ ÜeyosztáIy táiékoztatása alapián: a határozatot 20!4. decembeľ 01. napján
postáztá.k.

1128lf014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad
_ teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznźilő, kérelmező: HaluxvillKft.
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

Közterület-haszná|atideje: 2014. november 17. -f0|5. november 14.

Közteľület-haszná|at cé|ja: hiľdetőtábla
Közterület-haszná|at helye: ^ Vajda Péter u. 13.
Köztertilet-h aszná|at nagy sága: I m.

Felelős : polgármester
Határido: 2014. novembęr |7.

il. A Yárosgazdálkodási és Pénzijgyi Bizottság rigy dönt, hogy tudomásul veszi a Haluxvill Kft.
közterĺ'ĺlet hasznźiatáthirdetőtábla e|helyezése céljából 20l4. november l5-től november 16-ig.

ľelelős : polgáľmester
Határidő: 2014. november 17.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 20|4. decembeľ 01. napján
postázták.

112912014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati hozzźĄárulást ad _
teljes díjfizetéssel - azalźlbbi tigyben:

Kozteľület-haszná|ő,kérelmezo: Izha|mazvendéglátóBt.
(8093 Lovasberény, Lujza major 0I 69 l I.)

Köáeriilet-használat ideje: 20l5' május 1. - 2018. április 30.
Közterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiathelye: . Baross u. 8.

KozterĹi let-h aszná|at nagy sága: 28 m'

Felelős : po|gármesteľ
Határidő: 2014. november 17.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. március 09. napján
postázták.

1t30l2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzájźrulást ad _
teljes díjfizetéssel - aza|źhbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Izsó Bt'
(1098 Budapest, Szász Káľoly u. 4.)

Kĺjzterület-használatideje: 2015.január08.-2018.janlár07.
K<jzterület-haszná|at cé|ja: mobil áľusítás
Kĺjzterület-haszná|athelye: ^ Szigony utca34.metrókijáratmellett
Kĺjzterület-h aszná|at nagy sága: 1 3 m'
Díjfizetés ütemezés: éves díjfizetés

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november |7.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a hatátozatot f0I4. decembeľ 04. napján
postázták.

|13112014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 Ígen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

I. A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használatihozzájárulást ad

- teljes díjťlzetéssel - az a|ttbbi ügyben:

Kozterület-haszntiő,kérelmező: TordaiBt.
(1082 Budapcst, Nap u. 36.)

Kciztertilet-használat ideje: 2014. november 17. - f015. októbeľ 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: könyves pavilon
Közterĺilet-h aszná|at helye: Klinikák metľómegálló - Üĺői rit _ Szigony u. sarok
Közteľület-haszná|at nagysága: 6 rn'
Dijfizetés ütemezés: havi díjfizetés

I

Fęlelős : polgáľmesteľ
Határidő: 2014. november |].
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II. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt' hogy tudomásul veszi a Tordai Bt.
kozterület hasznźilatźń könyves pavilon elhelyezése céljábó| f0|4. november 01{ol novembeľ 16-
ig.

Felelős : po|gármester
Hatáľido: 2074' november |7.

A Gazdálkodási Üq\'osztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 201'4. decembeľ 01. napján
postázták.

|13212014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

L A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterti|et-használatihozzt|árulást ad
_ teljes díjfizetéssel - az a|źlbbi ügyben:

Közteľület-hasznźiő,kérelmező: TordaiBt.
(1082 Budapest, Nap u. 36.)

KozterÍilet-haszná|atideje: 2014. november 17. -2015. október 3l.
Kozterĺilet-hasznźiat cé|ja: árubęmutató - könyv
Kozterĺilet-h aszná|at helye: ^ Klinikák metľómegálló _ Üllői út _ Szigony u. sarok
Közterület-h aszntiat nagy sága: f m.
Díjfizetés ütemezés: havi díjfizetés

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014. november 17.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tudomásul veszi a Toľdai Bt.
közterület haszná|attú árubemutató céliából 20l4. novembeľ 01-től november 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november |7 '

A Gazdálkodási ÜeYosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. decembeľ 01. napján
postázták.

tt33l20l4. (xI.17.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

I' A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzźýárulást ad

- teljes díjfizetéssel _ az a|źbbi ügyben:

Közterĺilet-haszná|ő,kére|mező: onishKft.
(106l Budapest, Andrássy út 45.)

Közterület-használat ideje: 2014. november |7. - f0I5' február 28.
Közterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteri'ilet-haszná|at helye: ^ Kálvin téľl]Vlúzeum utca
Közterület-h aszntiat nagysága: 2 m'

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november I7.
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II. A Yárosgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dont, hogy tudomásul veszi az onish Kft.
közterület haszná|atát vendéslátó terasz elhelyezése céliából 2014. november 01-től november
16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. novembęr 17.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 20|4. december 04. napján
postázták.

tl34/20l4. (xI.17.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteri'ilet-használatihozzájźtrulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: |'. T.
(............--.)

Közterület-haszná'|atideje: 20l4. november 17. -f0|5' március 01.
Közterület-hasznälaÍ' cé|ja: építési munkatertilet és konténer elhelyezése
Közterület-haszná|at helye: ^ Reguly Antal u. 53.
Közterület-h asználat nagysága: 1 0 m,

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november 1'7.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. decembeľ 08. napján
postázták.

|t35/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy ktiĺerület-használatihozzájárulást ad

- díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: TársasházKisfaludy u. 13.

(1083 Budapest, Kisfaludy u. 13.)
Közterĺilet-hasznźiat ideje: 2014. november 17 . - f0|4' november 2f .

Kozterület-hasznźůat céIja: építési munkaterÍilet (életveszély elháľítás, j árdán)
Közterület-haszná|at helye: ^ Kisfaludy u. 13.

Kozterület-h asznáIat nagy sága: f5 m.

Felelős : polgáľmester
Hatáľidő: 2014. novenrbeľ 17.

il. A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Társasház
Kisfaludy u. 13. köztertilet hasznźúatát építési munkaterület céljából 2014. november ll-től
novembeľ l6-ig.

Felelos : polgármester
Hatáľidő: 2014. november I7.
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A GazdálkodásÍ ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: a határozatot f0I4. decembeľ 17. napján
postázták.

t136l2014. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság Ílgy d6n1, hogy közteľület-használatihozzájárulást ad

- díjmentességgel - az a|ábbi ĺigyben:

Köaerület-hasznźĺ|ő, kére|mező: Társasház Kĺúdy u. 2.
(l088 Budapest, Krúdy u. 2.)

Közteľület-használat ideje: 2014. november 7]. - 20|4. november 30.
Közterĺilet-haszntiat cé|ja: építési munkatertilet (kiilső homlokzat felújítás)
Közterĺilet-haszná|at helye: ^ Krúdy u. 2.
Közterület-h aszná|at nagy sága: 3 4 m'

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014. november |.1.

il. AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tudomásul veszi a Társasház Krúdy
u. f. kozterület haszná|atát épiÍési munkaterület (kĺilső homlokzat felújítás) cé|jźlbő| f0|4.
november 15-től november 1ó-is.

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014. november |7.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. december 04. napján
postázták.

1137/20t4. (xl.t7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a VOPI-H Építő és Ingatlanforga|maző
Kft. részére közterületi-hozzájáru|ást ad - teljes díjÍizetéssel.

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2014' november |7.

A Gazdátkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: azligyÍé| éľtesítése a bizottságihatározatrőÄ
megtiiľtént.

2 0 n ap o s k ar óc s o ny i-s zilv e s zt er i aj dndé k és fe ny őfa dr us ítds

113812014. Qil.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(9 igen' 0 nem, |tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i. az a|źtbbi közteľi.ileteket kijelöli a 20 napos fenyőfa árusításhoz:
s Szigony u. - Práter u' sarok (újságos mellett) 357f8l39 hrsz.
+ Leonardo da Vinci u. - Nap u. sarok (Nap u. 39.) 3570315 hrsz.
* Kálvária tér (burkolt terület) 35865/I L:ľsz.
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s Vajda Péter u. - Bláthy ottó u. saľok (zsákutca rész) 38598 hľsz.
ł' ľomő u. - Ftivészkert u. sarok Qátszőtérné|) 36|3915 hľsz.
4 Pľáter u. - Illés u. sarok 35,728133 hrsz.
4 Rezso tér - Bláthy ottó u. sarok 3 868913 hrsz.
4 Horváth Mihály tér (iskola e|őtt) 3523815 hrsz.
4 Tisĺes u. 7. (Stľazsautcáná| üres telekrészen) 38839lf6hrsz'
A Szigony u. 36180 hľsz. előtt (Klinikák metróállomás)
$ Márkus Emília u. (Rókus kh. oldaláná|)36433 hrsz.
ł Lőrinc pap tér 36,7|0 hrsz.
4 ľeleki tér (burkolt terĺileten) 3512314 hrsz.
4 Gyulai Pál u. 36435 hľsz. (a piac területén, Józsefilárosi Közterület-felügyelet és

Váro süzemeltetés i S zo l g źiaÍta| egy ezte$l e)

$ Népszínház u. 33. sz. előtt a Nagyfuvaros utca sarkánál 3 5055 hľsz.

f . az a|ábbi közteriileteket kijelöli a 20 napos karácsonyi-szi|veszteri ajándék áľusításhoz:
&' Máýás téľ (Keszýűgyár e|őtt) 35|49 hrsz.
e' Népszínház u. - Nagyfuvaros u. sarok 35055 hrsz.
eí} Népszínház u. - Bacsó Béla u. sarok3484f hrsz.
ei Népszínház u. - Víg u. sarok 34819 hrsz.
€i Tömő u.40-46. (kozéľtnél) 36|39ĺ5hrsz.
@ż Szigony u. 3 6 l 80 hľsz. elott (Klinikák metróállomás)
wi Ká|váriatér (posta felőli oldal) 35865l| hrsz.
@, Szigony u. - Práter u. sarok (SPAR kĺizértnél) 357f8l39 hrsz.
ąa Festetics u. l. 34580 hrsz.

&} KissJózsef u.f.34638/f hrsz,.

eł Népszínház u.7-9.34175lf hrsz.
e' Berzsenyi Dániel u. I. 3460] hrsz.
&} Népszínház u. - Kiss József u. sarok 34680lf hrsz.
*} Szigony u. - Baross u. sarok 35728146hrs2.

&} Blaha Lujzatér 36406hrsz.
e' Szabó Ervin tér 36745/1hrsz.
&i Lőrinc pap tér 36]|0 hrsz.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. november 17.

A GazdáIkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a 20 napos fenyőfa áľusításhoz, 20 napos
kaľácsonyi-szilveszteri ajándék áľusításhoz a VPB áita| kijelłi|t he|yszínekľe közterület-
használati hozzájáru|ás keľült kiadásľa.

A Budapest WII., Baross u 38. fsz 7. szdm alatti' 36723/0/,U3 helyrajzi szlźmťl üzlethelyiségre
me g k iildö tt e ladás i aj dnlat h atdridej én e k me g h o s s zab bít ds a

tL39lf014. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatńrozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazĺtta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ingat|an-ny1|vántartásban a 36723l0lil3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. Baross u' 38. fsz. |. szám alatti' 50 m, alapterületíĺ üzlethelyiségre adott Eladási
Ajánlat ajźlnllati kötöttséget, a határozat kézheméte|étő| számitott 30 nappal meghosszabbítja.
Amennyiben Tokés Dentál Bt. képviseletében Tőkés Pétemé kére|mező a határozat
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kézhezvételétol számítot| 45 napon belüI nem köt adásvéte|i szeruődést, úgy vételi kérelem
a|apján, rij eljáľás keretében, az akkor érvényes rendelkezések szerint van lęhetőség az ingat|an
éľtékesítésére.

f. hozzájárul ahhoz, hogy a szeľződéskötéssel egyidejűIeg, foglaló címén megfizetett |0 %o Yevő
ľészére visszautalásra kertiljön. amennyiben a banki hitel folyóSítása nem a Vevő hibájából hiúsul
meg.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l4. ńovember f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A' határozatľól szóló éľtesítést kĺküldték 2014. november
21. napján. A béľIő a helyiséget nem vásárolta meg. Az iigy további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., József utca ............. szdm alatti, ....... helyrajzi szdmíl, lakós helyiségre
késziilt értékbecslés felĺilviagálata irdnti kérelem

1l40lf014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) H. S. és S. Á. uerlot vételár-csökkentési kérelmét elfogadja, a............... helyľajzi számon
nyilvántaľtott, természetben Budapest VIII., József utca . . . ... szám a|aÍti, 55 m' alapterületíĺ
lakás véte|árát 10.42| .000,- Ft összegben jóváhagyja.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t' hogy az űj véte|ánal küldjön a béľlők részére új eladási aján|atot a
vonatkozó rendelet a|apján, a 33lf0|3. (Vu. l5.) szétmű önkormányzati rendelet 19. $ (l)
bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készij|t forgalmi
éľtékbecslésben megállapított forga|mi érték 50 %o-áva| megegyező összegíĺ, 5.210.500,- Ft vételár
közlése me|lett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014' november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés aláíľásľa keľiilt. Az iigy továbbÍ
intézkedést nem igényel.

A Budapest,,,,',,f:{#ĺ;;,ľ;:,ffi'ľ,;ľł,#,ł::,;:;;;!::Í,ľ#:,::ľ#ĺ;;;,ľíl ĺizlethelyiségľe

1141/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy az ingatlan-nyi|vántartásban a
34883/0lN6 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIil., József kľt. 38. szám
a|atÍi, 352 m, alapterüleťtĺ üzlethelyiségre adott Eladási Ąánlat aján|ati kötöttséget, a határozat
kézhezvéte|étó| számitoťt 30 nappal meghosszabbítja. Amennyiben Rehab Medica Kft. képviseletében
Zźros Gábor kére|mező a hattrozat kézhezvétę|étó| számított 45 napon belül nem köt adáSvételi
szerzódést, úry vételi kérelem a|apján, új eljárás keľetében, az akkor érvényes rendelkezések szerint
van lehetősé g az ingat|an értékesítésére.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
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Határidő: 2014. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A határozatľól szóló éľtesítést kiküldték 2014. novembeľ
21. napján. A béľlő a helyiséget nem vásáľolta meg. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladłźsi ajónlat jóváhagyúsa

11.4212014. (xI.17.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
. . .. ... helyraj zi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., József utca

szám a|atti, 48m, alaptertiletű lakásra határozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők
részére töľténő eladási aján|at kiktildéséhez,a33lf0l3.(VII. |5.) számű önkormányzati rendelet l9. $

(1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az e|készült forgalmi
értékbecslésben megállapított forga|mi érték 50%,-áva| megegyező összegiĺ, 4.450.000,- Ft vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. november 24.

Á. Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A' határozatľól szóló éľtesítést kiküldték 2014. novembeľ
21. napján. Az adásvéte|i szerződés nem keľiilt aláíľásľa. Az ügy további intézkedést nem
igényel.

t143/201'4. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtrózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzt!áru| az ingatlan-nyilvántartásban a
. ..... helyraj zi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VI[., József utca ...

szźtm a|aÍti, 37 m, a|aptertiletű lakásra határozatlan idejĺĺ béľleti jogviszonnyal rendelkező bét|ők
részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a33lf0|3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $

(1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült foľgalmi
értékbecslésben megállapított forga|mi éľték 50%o-áva| megegyező összegÍĺ, 3.200.000'- Ft vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 14. november f4.

Á. Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A hztározatľól szóló értesítést kiküldték 2014. novembeľ
21. napján. 2014. decembeľ 9. napján az zdásvételi szerződés aláíľásľa keľü|t. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

1144/20|4. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzź|áru| az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., József utca

. . . . . . szám a|atti, 46 m' alapterületű lakásra határozat|an idejű bérleti jogvíszonnyal rendelkező
bér|ő részére torténő eladási aján|at kiküldéséhez, a33|20|3.(VII.l5.) számű önkormányzati rendelet
l9. s (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az e|készu|t foľgalmi
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értékbecslésben megá|lapított foľga|mi érték 50 %,-áva| megegyezó clsszegű, 4.300.000,- Ft Vételár
kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. november f4,

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: A. határozatľóI szóló értesítést kikiildték 2014. november
21. napján. Az adásvételĺ szeľződés nem került aláírásľa. Az ügy további intézkedést nem
igényel.

|I45lf014. ()il.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárulaz ingatlan-nyi|vántartásban a
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., József körút

...... szám a|atĹi,87 m, a|aptertiletrĺ lakásra határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkező
bér|ő részére torténő eladási aján|at kiküldéséhez, a33/Ż0I3.(VII. l5.) számű önkormányzati rendelet
i9. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatáľozottak szerint, aze|készijĺt forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50%o-trya| megegyező osszegti, 9.510.000,- Ft vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014' november 24.

Á Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A' határozatľól szóló éľtesítést kiküldték 2014. novembeľ
21. napján.f014. decembeľ 16. napján azadásvételi szeľződés a|áírásra keľült. Azíigy további
intézkedést nem igényel.

|146/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĘźru| az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon nyilvríntartoff, természetben a Budapest VIII., József kt.

szám a|atti, 82 m' alaptertiletű lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkezó bér|ó
részére tĺjľténő eladási aján|at kiktildéséhez, a33/Z013.(VII. 15.) számű önkormányzati rendelet 19. $
(1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározoÍtak szerint, az e|készutt forgalmi
éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-źna| megegyező összegű, 9.000.000,- Ft vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidő: 2014. november f4.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása a|apián: A' határozatľóI szóló éľtesítést kiküIdték 2014. novembeľ
21. napján. 2014. december 16. napján az adásvételi szeľződés aláíľásľa keľült. A" ügy további
intézkedést nem igényel.

1147/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatŁrozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal\

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĘáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a
helyľąPi számon nyilvántartott' természetben a Budapest VIII', József krt. ...
35 m, a|apterületű lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|őszám a|atti.
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részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a 3312013.(VII.l5.) szttmű onkormányzati rendelet 19. $
(1) bekezdésében, a komfoftos lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|késztilt forgalmi
énékbecslésben megállapítoff forgalmi éľték 25%o-áva| megegyező összegű, 1.925.000,- Ft Vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2014. november f4.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alanián: A' határozatľól szóló éľtesítést kiküldték 20ĺ4. novembeľ
21. napján.2014. decembeľ 18. napján a'zadásvéte|i szerződés a|áírásra került. Az ůigy további
intézkedést nem igényel.

1t48l20Ĺ4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
... he|yrajzi számon ýlvántartott, természetben a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca
..' szám alatti, 5l m, alapterületű lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal

rendelkező bérlo részére töľténő eladási ajźtn|at kiküldéséhez, a 33lf0|3. (Vil. 15.) szźmil
önkormányzati rendelet 19. s (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározoÍtak
szerint, az ę|készu|t forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-áva| megegyezo
összegű' 4.300.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Fęlelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgaÍőja
Hatáľido: f0| 4. nov embet f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A hatátozatľól szóIĺĺ értesítést kikĺildték 2014. novembeľ
2l. napján. 2014. decembeľ 11. napján az adásvételi szeľződés a|áírásra került. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

|149/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
.'...he|yrĄzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., József krt. ...

szám a|atti, fI m" a|apteľületű lakásra határozatlan idejrĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérl'ő
részére torténő eladási aján|at kiküldéséhez, a33/20|3.(VII.l5.) számű önkormányzati rendelet 19. $
(1) bekezdésében, a komfoľt nélküli lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készu|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 25 %o-áva| megegyező tisszegű, 920.000,. Ft vételáľ
közlése meIlett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hattrido: 20 1 4. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: L határozatľól szóló éľtesítést kikiildték 2014. novembeľ
21. napján.2014. decembeľ 19. napján az adásvételi szeľződés a|áírásra került. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

Budapest VIII., Mdria u 23. szdm alatti 3 db nem lakds céljdra szolgdló helyiség elidegenítése

1.150ĺ20|4. Qű.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

22



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárula Budapest VIII., Mária u.23. szám a|atti,36643ĺolNf1 he|yrajzi számu,99mz
alapterületíi, utcai bejáratú, pinceszinti üres tároló helyiség 4.700.000,- Ft vételáron,
versenyeztetési eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez Jezsuita Rend/Jézus Társasága
Magyarországi Rendtaltomźtny a részére'

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, ktildjön Jezsuita Rend/Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
részére eladási aján|atot a 3212013. (VII. l5.) szám,ű önkormányzati rendelet szerinti ajźtn|ati
kotöttséggel és fi zetési feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 20 i 4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A határozatľól szóló értesítést kiküldték 2014. novembeľ
21. napján.2014. decembeľ 11. napján azadásvételi szeľződés aláírásra keľĺilt. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

1151/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 Ígen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII', Mária u. f3' szám a|atti,36643lolNf2he|yrajzi sztlmű,50m2
alapterületiĺ, utcai bejáľatu, pinceszinti üres tároló helyiség 2.460.000,- Ft vételáľon,
versenyeztetési eljárás mellozésével töľténő elidegenítéséhez Jezsuita RenďJézus Társasága
Magyaľországi Rendtartománya részére.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t' küldjön Jezsuita RenďJézus Táľsasága Magyarországi Rendtaľtománya
részére eladási aján|atot a 32/2013. (Vu. l5.) számú önkormányzati rendelet szeľinti ajźtn|ati

kötĺĺttséggel és fi zetési feltételekkel.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. novembęr 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A határozatľó| szóló értesítést kikütdték 2014. novembeľ
21. napján.2014. decembeľ 11. napján az adásvételi szeľződés aláíľásľa keľĺilt. Az iigy további
intézkedést nem igénye|.

1t52/2014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory

l.) hozzájźru| a Budapest VIII., Mária u.23. szám a|atti,36643l0lV23 he|yrajzi sztlmű, f8m2
alapterĺiletű, a Jezsuita Rend/Jézus Társasága Magyarországi Rendtaľtománya tulajdonában álló
(Budapest VIII., Mária u. 25. szám a|atti) ingatlanon keresztüI megközelíthető, füldszinti üres
egyéb helyiség 1.470.000'- Ft vételáron, versenyeztetési eljárás mellőzésével történő
elidegenítéséhez Jezsuita Rend/Jézus Társasága Magyarországi Rendtaľtományarészére,

f.) felkéri a Kisfalu Kft-t, kĺ'ildjön Jezsuita RenďJézus Társasága Magyaľországi Rendtaľtománya
részére eladási aján|atot a 32120|3. (VII. 15.) számű önkormányzati rendelet szerinti ajźn|ati
kötöttséggel és fizetési feltételekkel.
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: A' határozztról szóló értesítést kiküldték 2014. november
21. napján.2014. decembeľ 11. napján az adásvéte|i szerződés a|áírásra keľült. Äziigy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., Szigony utca 34. szóm alatti' 36183/0/,4/28 helyrajzi szĺźmú, Itatdrozatlan időre
szó Ió bérleti joggal terhelt egy éb helyiség elidegenítése

tt53lf01'4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a
3618310lN28 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Szigony utca 34. szám
a|atti, 98 m, alapteriiletű egyéb helyiségľe vonatkozó eladási aján|at bérlő részére történo
megki'ildéséhez, a vételárnak, az elkészĺilt forgalmi étékbecslés, valamint a3flf0|3. (VII. 15.) szźtmil
önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 100 %o-źlban, azaz 7 '470.000,- Ft összegben történő
kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatôja
Határidő: fjl 4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A határozztľól szóló éľtesítést kiküldték 2014. novembeľ
21. napján. 2014. decembeľ 18. napján az adásvételi szerződés aláÍrásľa keľült. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

magĺźnszemély bérbevételi klírclme a Budapcst VIII. Futó u 27. szdm alatti iires
ö nko rmdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkoaźsdban

115412014. ()il.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzójárul aBudapest VI^II., 35685 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
szttm a|att ta|á|hatő 11 m, alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, emeleti nem

Futó u 27.
Iakás célú

helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikotésével
magánszemé|y részére raktátozás cé|jára, 4.000,- Ft/hó + Afa bérleti-, kozuzemi- és

különszolgáltatás díj cisszegen.

f .) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf013. (VI. 20.) szźtm,ű Budapest
Józsefuáľosi tnkoľmányzati rcnde|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlo.

3.) az Önkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 3512013. (u. 20) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendę|et 17. $

(5) c) pontja a|apján eltekint a kózjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvźila|ő nyi|atkozat
megtételétol a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november f4.



A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet 20|4. októbeľ 20-án íľásban éľtesítették, a
béľleti szeľződés 2015. január I4-én megkiitésľe keľiilt. További intézkedést nem igénye|.

"Szép 
hdz 2002., Bt. íj bérleti jogviszony létesítésére vonatkoaí kérelme a Budapest VIII. Jóuef
krt. 18. (Bacsó B. u 15.) saźm alatti iinkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében

|1551201'4. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

L.) hozzájárul a Budapest VIII., 3485fl0lA/|2 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
József krt. l8. (bejárat a Bacsó B. u. 15. szám felől) szám a|aÍt található, 46 + 25 m, alapteľüIettĺ,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti galéľiás nem lakás célú helyiség újbóli
bérbeadásáhozf014. novembeľ 1. napjától hatttrozat|anidőtartamra,30 napos felmondási idővel, a

-,Szép ház 2002'" Bt. részére, melegkonyhás vendéglátás cé|jźtra szeszárusitással, 40.680,- Ft/hó +

Afa bérleti + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában ál1|ő nem lakás
cé|jára szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0l3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuáľosi Önkoľmányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|őtt egyoldalú
köte l ezettsé gvál l al ás i ny i|atkozat a|áír ását v á||a|j a a l een dő b érlo.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20 14. novembet 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az iigyfelet 2014. oktőber 20-án íľásban éľtesítették,2014.
decembeľ 5-én a szerzijdés megktitésre keriilt. További intézkedést nem igényel.

Barakzai Bt. bérlő tevékenységi kijr bővítésre vonatkozli kérelme a Budapest WII. keriilet, Jóaef
krt. 48. saźm alatti önkormĺÍnyzati tulajdonú nem lakós céIú helyiség vonatkoaÍsdban

115612014. (xI.17.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I .) hozzĺźjórul a Budapest VIII. kerti|et, 352f9l0lNff hrsz-on nyilvántaľtott, a Budapest VIII., József
krt. 48. szám a|att ta|á|ható, utcai bejáratu pinceszinti, 151 m, a|apterületii' nem lakás célú
tizlethelyiséget béľlő Barakzai Bt. béľleti szeľződésének módosításához a tevékenységi kör
bővítése tekintetében, szeszmentes vendéglátás (ktuézó) tevékenységre, a jelenlegi béľleti díj
vá|tozat|anul haryása mellett, azza| a feltétellel' hogy a bérlő a bérleti dij tartozását a szerződés
módosítás a|áírásäig megÍizeti.

2) abér|eti szerződés módosítás feltétele, hogy azonkormányzattu|ajdonźban ái|ő nem lakás cé|jána
szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szőIő 35lf013. (VI. 20.) szálmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék feltöltését, továbbá a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján kozjegyző e|őtÍ'
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirását v á||a|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5rvezeto igazgatőja
Határidő: 20|4. november 24.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az iigyfelet 2014. október 20-án íľásban éľtesítették. A
ľendeletben fogla|t hatáľidőn belül a szerződés nem került megkötésre. További intézkedést nem
igényel.

A FON-TRADE MUSIC Rft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss róuef u. 12. saźm
alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníł nem lakds céIú helyíségre

t157/20Í4. (xI.17.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizoffság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 34697l0ĺAlf he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Kiss József u. If, szám aIatt ta|álhatő, 93 m. a|apterületű, üres, önkormányzati
tulajdonli, utcai bejáratú pinceszinti helyiség bérbeadásáhozhatározott idore, 2019' december 31'
napjáig a FON-TRADE MUSIC Kft. részére hangszer-kereskedelem cé1jára,40.000,- Ft/hó + Áfa
bérleti +kozuzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás
cé|jźlra szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI. 20.) számri Budapest
Józsefráľosi onkormányzatirende|et 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megťlzetését, valamint a I7 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyzó e|őtt egyoldalri
kötelezettségvál lal ási nyi l atkozat a|áir ását vál lalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'ipyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: Az ügyfelet 2014. október 20-á,n íľásban éľtesítették,20|5.
január 7-énzszerződés megkötésre került. További intézkedést nem igényel.

ĺĺősor VAGYI]NK '66 KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Nagy Fuvaros u 22-24.
szdm alatti üľes tinkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkoruźsdban

1158/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) hozzdjárul a Budapest VIII., 35081/0lN56 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Nagy Fuvaľos u. ff-24. szám a|att ta|tt|hatő,24 m" alapterĺiletű, üres, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáľatú, ľoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározott időre, 2019. decembeľ 31 . napjáig a
HoSoK VAGYUNK ,66 Kft- részére szépségszalon (manikűr, pedikűr, műkörcim, szoláľium és
fodrászat) tevékenység cé|jára, 19.000,- Ft/hó + Afa béľleti-, kózijzemi- és ktilĺjnszolgáltatási
díjak összegelr.

f .) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számil
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását v źi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 4. november f4.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. január t6-án a béľleti szerziidés megkötésľe keľüIt.
További intézkedést nem igényel.

Lakatos BéIa egyéni váIlalkozó béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet' orczy íłt 29. szdm
alatti iires, önkormdnyzatí tulajdoníl nem lakós céIú helyiségre

|159120|4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartćtzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy nem járul hozzá a Budapest VIII.,
3598810/Al37 helryrajzi számon nyilvántartott' Budapest VIil.' orczry tú 29. szám alatt elhelyezkedő,
10 m2 alaptertiletű, tiľes, önkoľmányzati tulajdonú, utcai füIdszinti helyiség bérbeadásához Lakatos
Béla egyéni vállalkozó részéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20 14. november 24.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása a|apián: Az iigyfelet 2014. októbeľ 3-án íľásban értesítették.
Továbbĺ intézkedést nem ĺgényel.

magdnszeméIyfedett teremgarázsban lévő 8. szdmú gépkocsi.beáIlóhely bérbevételére
irdnyuló kérelme a Budapest VIII., Prĺtter u. 30-32. szĺÍm alatti ingatlanon

t160l20|4. (xI.17.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozlta
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyiBizottság úgy dont' hogy

1 . hozzéýáru| a Budapest VIII., Pľáter u, 30-3f . szám a|aÍti 35696ĺ0lN57 hrsz-il épületben kialakított
teremgarázsban a 8. számű gépkocsi-beźi|őra,határozat|an idejiĺ bérleti szerzodés megkötéséhez
30 napos felmondási idővel szeméIygépjźtrmu tźro|źtsa cé|jźtra, ... magánszemély részére
13.250.- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen.

2. a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat nilajdonában á,||ő nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0Í3. (VI. 20.) szttmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő béľlő.

3' az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgtiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/f0l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendę|et 17. s
(5) c) pontja a|apján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételétőI a bérleti díj ménékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidő: 20 1 4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: Az ügyfe|et 2014. novembeľ 20.án íľásban értesítették'
2015. januáľ 5-én a szerződés megkiitésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

. magĺÍnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet, Tömő u 32-38. szdm
alatti iires, önkormányzati tulajdoníl nem lakds céIíl helyiségre
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1161'lf0Ĺ4. (xI.17.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 36l39ĺÜlNI he|yrajzi számon nyilvántartott' Budapest VIII., Tomő
u. 3f-38. szĺlm a|att elhelyezkedő, lépcsőházból megkoze|ithető, ťoldszinti 30 m, alapter[iletű,
üres, önkormányzati tu|aidonri helviség bérbeadásáhozhatźlrozatlan idoľe, 30 napos felmondási
idő kikötésével ..' .. magánszemély ľészére, háztartási holmik tárolása cé|jára, |5.46],-
Fťhó + Áfa bérleti + közĹizemi és kĹilonszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában áI|ő nem lakás
cé|jćra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számí Budapest
Józsefuárosi tnkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7 . $ (4) bekezdése alapj ttn közjegyzó e|őtt egyoldalú
kĺitelezettsé gvál l al ás i nyi latkozat a|áír ását v á|| alj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 20 1 4. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfe|et 2014. novembeľ 20-án íľásban éľtesítették. A
ľendeletben foglalt határidőn belül nem ktitiitte meg szerződést. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat gép kocsi-bedlló bérbeadĺźsdľa (8 db)

11'62/201'4. (xI.17.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi részére hatźrozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest VIil.,
Bezerédi u. 6. szám a|atti,34653 hľsz-ú |akőhźn udvarán kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondási idővel 6.4]6,- Ft + Afa/hó bérleti díj mellett'

2. Az 59lf}|l. (xI.07.) számű onkormányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerzodés hatźńyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ óvadék
megfizetése.

3. Az59l20|i. (XI.07.) szám,ű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától, a bérleti dij
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határido: 20 14. noveĺnber f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet 2014. novembeľ 2I.én értesítették a
határozatrő|. A'szerződés nem keriilt a|áírásra. Aziigy további intézkedést nem igényel.

116312014. (XI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy
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2.

a).

1. engedélyezi részére határozat|an idejű bér|eti szerzódés megkötését a Budapest VIII.,
Szerdahelyi u.9. szám a|aÍti,35327 hrsz-ű telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos
felmondási idovel 6.476.- Ft + Afďhó bérleti díi mellett.

Az 59lf0|1. (XI.07.) szám,ő onkormányzati rendelet 13. s (2) bekezdése alapján a bérleti
szęrzodés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

Az 59/f0|i. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtn eltekint
az egyo|dalú kotelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfa|u Kft. tigyvezető igazgatója
Határidő: 20 1 4. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|anián: Az ügyfelet 20|4. novembeľ 21-én értesítették a
határozatrő|. Aszerződés nem keľült a|áírásra. Az ügy további intézkedést nem igényel.

1164/f014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi részérehatározat|an idejű béľleti szerzódés megkötését a Budapest VIII.,
Bacsó Béla u. |7. szám a|atti, 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźi|őra, 30 napos
felmondási idővel 6'476,- Ft + Afďhó bérleti dij mellett.

2. Az 59lf011. (XI.07.) számű Önkormányzati rende|et 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti
szerzodés hatéiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfele|o osszegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59l2O|1. (XI.07.) szźtm.ű onkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtĺn eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20 14. november f4.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: Az iigyfelet f014. novembeľ 2l-én értesítették a
határozatrő|. Aszerződés nem kerĺi|t aláíľásľa. Az ügy további intézkedést nem igényel.

|165/f0t4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedéI}'ezi részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Bacsó Béla u. 77. sztlm a|atti, 34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Afa/hó bérleti dij mellett.

2. Az 59/20|1. (XI.07.) számű onkoľmányzati ľendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a béľ|eti
szerződés hatćiyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
mesfizetése.
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3. Az5912011. (XI.07.) számú onkoľmányzatirendęlet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|dalú kĺjtelezettség vál|a|ó nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határido: 20 14. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet 2014. novembeľ 2|-én értesítették a
határozatrćll. A béľleti szeľződés a|áirásra kerüIt 2014. decembeľ 15. napján. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

1|66ĺ20|4. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. engedélyezi részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötéSét a Budapest VIII.'
Karácsony Sándoľ u. 29. szźtm a|atti,35463 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Afďhó bérleti díj mellett.

f. Az 59lf0|1. (xI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerzodés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megťlzetése.

3. Az 59lf0|1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint
az egyo|da|ú kotelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj
méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet 201'4. novembeľ 21-én értesítették a
határozatrőI. A béľIeti szeľződés aláíľásľa keľült 2014. november 28. napján. Äz iisy további
intézkedést nem igényel.

11'6712014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság hatátozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

l. engedélyezi részére határozat|an idejű béľleti szerződés megkĺitését a Budapest VIII.,
Tolnai Lajos u. 26. szám a|atti, 34961 hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźi|őra, 30 napos
felmondási iĺlĺjvel 6.4]6,- Ft + Arďhó bérleti d(j mellett.

2' Az 59120|1. (XI.07.) számű onkoľmányzati rendelet 13. s (2) bekezdése a|apjźn a bérleti
szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti dijnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az59lf0|l. (XI.07.) szám,Ú onkoľmányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyolda|ú kotelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékére tekintettel.
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Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2074. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az iigyfelet 2014. november fĹ-én éľtesítették a
határozatrő|. A szerződés nem keľiilt a|áłírásra. Az iigy további intézkedést nem igényel.

l168/x01'4. (xI.17.) sz. Vírosgazdĺíllĺodásĺ ós Pónziigyi Bizottság hltározata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedél}'ezi . részére határozat|an idejű béľleti szerzodés megkötését a Budapest
VIII.' Futó u. 5-9. szám alatti, 35576l| hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźi|őra, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Afalhó bérleti díj mellett.

2. Az 59lf0|1. (XI.07.) számű onkormányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerződés hattiyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegíĺ óvadék
megfizetése.

3. Az 59l20|l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vá|laló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba foglalásátóI, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Fęlelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Határidő: 20 14. november f4.

A Kisfalu I(ft. táiékoztatása alapián: Áz ĺigyfelet 2014. novembeľ 2I-én éľtesítették a
határozatről. A szeľződés nem került a|áírásra. Aziigy további ĺntézkedést nem igényel.

116912014. (XI.17.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodásiés Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. enqedél}'ezi részére hatźtrozat|an idejű bérleti szęrzódés megkötését a Budapest VIĺI.,
Bródy Sándoľ u. 15. szám a|atti,366f3 hľsz-ú |akőház udvarán kialakított gépkocsi.beá||&a,30
napos felmondási idovel 6.476,- Ft + Áfalhó bér|eti díj mel|ett.

2. Az 59lf01l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjén a bérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59l20|l. (XI.07.) számű Önkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|dalú kötelezeffség vállaló nyl|atkozat kózjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźridő: f0|4. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet 2014. november fl-én értesítették a
hzrtározatrćl|. 2014. decembeľ 1. napján a béľleti szeľződés a|áírásra keľĺilt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIII.' Bezer,édi utca ........... szĺźm alatti épüIetben Iévő lakás minőségi
I a k ós c s eľéj év e I k ap cs o latb a n

1'170/2014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzÜgyiBizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzź!áru| a Budapest VIII., Bezerédi utca szám a|atti,3
szobás, komfoľtos komfortfoko zatll, 71 0,00 m2 alapterületű lakásra . . és . . . bérlokkel
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel toľténő megszüntetésével egyidejűleg, a
Budapest VIII., Dankó utca ... szám alatti 1,5 szobás, 46,|| m, alapterülettĺ,
osszkomfortos komfortfokozatű lakás megtekintett állapotában történő, a hatályos ľendelet 1 l/A
$-a alapján részére költségelvű, ĺĺsszkomfortos lakbér fizetési kötelezettséggel,
határozat|an időre bérbeaďásra keriiljön, a Budapest VIII., József utca .. szźtm

a|aÍtl f szobás, 56,03 m, alapterülettĺ, összkomfortos komfortfokozatű |akás megtekintett
ti|apotában történő, a hatáIyos rendelet 11/A $-a a|apján részérę koltségelvű,
összkomfortos lakbér fizetési kötelezettséggel, határozat|an időre bérbeadásra kerĺiljön, azzal a
feltétellel, hogy a leadásra kerülő bérleményüket rendeltetésszerű állapotban bérlők leadják,
valamint a cseľelakások lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki he|yreállítás a kijelölt bérlok
feladata. és ...... ... akét lakás közotti foľgalmi éľtékkĺilönbozet50%-át- 10.000,- Frot
- a lakásbérleti szerződés megkotésének napjáig kötelesek megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2014. novęmber 17.

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában meghatározott megállapodás és bérlęti szęrződés
megkotésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0|5. januźr 3I.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A bérleti szeľződések megkötése és a |akások birtokba
adása megtöľtént. Az iigy további intézkedés nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII., Magdolna utca . és ................. szdm alatti lakás mlíszaki
megosztdsdra

117|l20l4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dĺint, hogy:

1') hozzájźtru| a Budapest VIII., Magdolna utca ....... sztm alatti lakás műszaki
lllegosztásálroz azza| a feltétellel, lrory a nregosztással kapcsolatos cisszes költség béľlőket teľheli.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. november 17.

2.) a Budapest VIII., Magdolna utca ....'.. számű,43,74 m2 alapterĺiletű, 1,5 szobás,
komfortos komfoľtfokozatu, a miĺszaki megosztással létrejövő önkormányzati tulajdonú lakás
bérlőjének ....-etjelöli ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja



Hatáľidő: 2014. november 17.

3.) a Budapest VIII., Magdolna utca ...... számil, 54,f6 m2 alaptertiletll, f,5 szobás,
komfortos komfortfokozat(l, a műszaki megosztással létrejĺivő cĺnkormányzati tulajdonú lakás
bér|őjének ...{je|öli ki.

Felelos: Kisfalu Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. november I7.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 2.) és 3.) pontjában meghatározott bérleti szerződések
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:f}l 5. január 3 l .

Á Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelek kiéľtesítése megttiľtént. A megá|lapodás
a|áírása megtöľtént, a bérleti szerződés a|áírás a|att.

Javaslat a Budapest VIII.' Magdolna u ............. szĺÍm alatti épiłIetben Iévő lakds minőségi
I akds cs eréj év el kapcs o lat b an

t172l2014. (xI.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzájáru| a hatályos rendelet II|A $-a a|apján a Budapest VIII., Magdolna utca
...sztlm a|atti,2 szobás, komfoľtos komfoľtfokozatű, 67,|8 m, alapterü|etii lakásra

és ..... bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest Vlll., József utca ..... szźtm a|atti 2 szobás,
56,04 m. alapterĺiletű, összkomfortos lakás megtekintett á||apotában történő bérbeadźsźthoz
határozat|an időre szó|őan, azza| a feltétellel, hogy a leadásra kerülő bérleményiiket
rendeltetésszer(i á||apotban bérlők leadják, valamint a cseľelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos
műszaki helyreállítás a kijelolt bér|ők feladata. és .... '...... a két lakás kĺjzötti forgalmi
értékkülönbozeÍ. 50 y;o-át - 270'000,- Ft-ot - a lakásbér|eti szerződés megkötésének napjáig
kötelesek megfizetni.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november |7.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában meghatározottmegá||apodás és bérleti szerződés
megk<ĺtésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. január 31.

A Kisfalu Kľt. táiékoztatása alapián: Az iigyfelek kiéľtesítése megttirtént. A megáIlapodás és a
béľIeti szeľződés a|áírása megttiľtént . A, iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat üres ltelyiség és lakdsok elidegenítésére

1173ĺ20|4. ()(I.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Baross u. 98. 6. eme|eti,
355|610lA168 helyrajzi számú, 20 m2 alapterületű nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiséget a bérbeadási
állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 1.090.000,- Ft osszegben elfogadja' egyúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľveľés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: f01 5. febrlár f6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés aláírásľa keľiilt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

|I74120|4. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII.' Dankó u. 38. I. em. 17.

szám a|atti, 35476l0/N20 he|yrajzi számű, 37 m, alapterületű komfortos lakást a bérbeadási
állományból kivonja, a foľgalmi éltéket l.970.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri aKisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: f01 5 . február f6'

,Ą Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés aláíľásľa keľült. Az ĺĺgy további
intézkedést nem igényel.

1t7512014. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(10 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kisfa|udy u. 24' I.

emelet 4. szám alatti, 356I6l0lN1I he|yrajzi számú, 25 m2 alapterületiĺ komfot nélküli lakást a

bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi étéket |.f10'000,- Ft összegben elfogadja' egyűtta| felkéri
a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelos: Kisfalu Kft. ü5'rvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 5 . februźtr 26.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: Az adásvételi szerződés aláíľásľa keľiilt. Äz iigy további
intézkedést nem igénye|.

1l76120|4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodźłs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest VIII., Lujza u.lf,3. eme|et
2I. szám a|atti,35370/0lN|6 he|yrajzi számu,3I m2 alapterületű komfoľt nélküli lakást a bérbeadási
állománybóI kivonja, a forgalmi értéket 2.060.000,- Ft összegben elfogadja, eryúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezésęi szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 I 5 . februfu 26.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Lz adásvéte|i szeľződés aláíľásľa keľüIt. Az ügy további
intézkedést nem igényel.
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1177ĺ2014. (xI.17.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy a Budapest VIII., Magdolna u. 2I.I. em.
10. szám a|atti,3550910/N20 he|yrajzi szám,ű, f9 m2 alaptertiletiĺ komfoľt nélkĺili |akást a bérbeadási
állományból kivonja. a forgalmi értéket l.310.000,- Ft összegben elfogadja. egyúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0|5. februźr 26.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szerződés aláíľásľa kerüIt. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

1178/201'4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Szerdahe|yi u. 1. 2. em.
25. szám a|atti,3532310ĺA/3| he|yrajzi szám,ű,35 m2 alaptertiletű komfort nélküli lakást a bérbeadási
állományból kivonja, a forgalmi értéket 1.680.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0I5. február 26.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételĺ szeľződés aláírásľa keľiilt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

|t79/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Telekitér 6.fsz.4. szám
a|atti, 35436l0/N4 he|yrajzi számű, 16 m, alapteľüIetrĺ szĹikséglakást a bérbeadási állományból
kivonja, a forgalmi éľtéket 690.000,- Ft összegben elfogadja, egyűtta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szeľinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0|5, február f6'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alápián: Az adásvételi szeľződés nem került aláíľásľa. Az ingatlan a
soľon ktivetkező árverésen meghiľdetésľe keľĺil.

1180/2014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VIII., Tolnai L. u. 42' fsz' 3.

szám a|atti, 34969/0lN4 he|yrajzi szźmű, 15 m2 alapteľĺ'iletĺĺ szükséglakást a bérbeadási állományból
kivonja, a foľgalmi éľtéket 610.000,- Ft összegben elfogadją eg1ruttal fe|kéri a Kisfalu Kft{ a hatályos
jo gszabá|y ok rendelkezései szeľinti nyílt árverés lebonyo l ítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 | 5. február 26.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés nem kerĺi|t aláírásra. Az ingatlan a
so ron következő ár.verésen meghiľdetésre kerül.

tI8I/20|4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgv dönt, hogy a Budapest VIII., Tömő v 6f.I. em. l4.
szám alatti, 3610610ĺAl|4 he|yrajzi szám,ű, f3 m2 alapterületĺĺ komfort nélkĺili lakást a bérbeadási
állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 1.l40.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezeto igazgatőja
Határidő: 20|5. februźtr f6.

A Kisfalu Kťt. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés aláírásľa került. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

1l8f/f0t4. (xI.17.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VIII., Tömő u. 62.I. em. 15.

szám a|aÍÍi, 36106l0lNI5 helyrajzi számű, f3 m2 alapterületű komfoľt nélküli lakást a bérbeadási
állományból kivonja, a forgalmi értéket 1.070.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. fębruár 26.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételĺ szeľződés aláírásľa keľĺilt. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

Staller László Istvdn egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 105.
szdm alaxi üres, önkormónyzati tulajdoníl nem lakds céIíl helyiségre

|183/f014. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(0 igen' 9 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

hozzájárul a Budapest VIII., 35810/0/A/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Baross u. I05' szóm alatt taĺálható, 29 m, alapterüIetli, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáľatú foltlszinti helyiség és 35810/0/A/2 helyrujzi szúmon nyilvĺźnĺartoĺĺ,
termĺźszetben Budapest VIII', Baross u. 105. szám alatt található, 12 m, alapterüIetű, üres,

önkormónyzati tulajdonú pinceszinti, egl.üttesen 41 m2 alapterületij helyiségek bérbeadasóhoz
határozatlan időtartamra, 30 napos felmondással Staller Laszló István egłéni vóllalkozó részĺ!ľe,
vegyeskereskedés, (szeszárusítással) céljára, 75.000'- Ft/hó + Afa béľleti + kozüzemi és

külonszolgóltatdsi díj ak os szegen.

a bérĺeti szerződés megkötésének fettétele, hogl az onkormányzat tulajdonában áIló nem lakas
céIjára szolgóIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeiľől szóIó 35/2013. (ĺ/I. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati ľendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak

r.)

2.)



nlegfelelő óvadék nlegftzetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapjón kt;zjegyző előtt egyoldalú
ko t e I e z e tt s é gv ál l al ás i ny iI atko z at aĺ áír ás át v ál l alj a a ĺ e erl dő b ér I ő.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: Az iigyfelet 20t4. novembeľ 21-én íľásban éľtesítették.
További intézkedést nem igényel.

magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest WII. Futó u 27. szdm alatti üres
ön kormányzati t ulaj don ĺl helyis ég vonatkoaźs dban

||84ĺ2014. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy:

|.) hozzájárul aBudapest VIII., 35685 he|yrajzi számon nyilvántartott' Budapest VIII.' Futő u.27.
szám alatt található 10 m, alapteriiletű, üres, cinkormźnyzati tulajdonri, ťoldszinti nem lakás céhi
helyiség béľbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikotésével
magánszemély részére rakttrozás cé|jára, 4.000,- Ft/hó + ĺĺa bérleti + közüzemi és
különszolgáltatás díj cisszegen.

2') abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormápyzat tulajdonźhan á||ő nem lakás
cé|jttta szo|gá|ő he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20') számű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzatireĺde|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vá|lalja a leendő bérlo.

3.) az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźůő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l20l3. (u. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati ľendelet 17. $
(5) c) pontja a|apjźn eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat
megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigrvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: 2015. január 23-áł'n a béľ|eti szeľződés megktitésľe keľült.
Az ĺĺgy további intézkedést nem igényel.

TURAY IDA Színhóz Kiizhaszníl NonproJit Kft. bérlő béľbeszdmí.tósi kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Kdlvdľia tér 6. és 14. szdm alatti, önkormónyzati tulajdonĺl nem lakds célíl helyiségre

118512014. ()il.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĘźtru| a TURAY IDA Színház Kózhasznú Nonprofit Kft. által bérelt, Budapest VI[.,
Kálváriatér 6. szám alatti, 35881l0/A/|6-f4 hrsz-ti, cisszesen 704| m. alapterĺilettĺ' és a Budapest
VIII., Kálvźtria tér |4. szám a|atti, 3591510l&38 hľsz-ú, 457 m. alapterületrí nem lakás célú
helyiségek felúj ításához.
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2.) hozzájáru| továbbá a TURAY IDA Színház Kozhasznú Nonprofit Kft-vel történő bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez, és a bérbeadőra tartoző felújítási munkák falazat javítása, festés,
cscivek, radiátorok mázo|ása, padlóburkolása, ťuzjelző rendszer kiépítése, elektromos
fogadószekrény fe|tĄitása, elektromos vezetékrendszer cseréje, szinpad lemezfedése, lépcső
javítása, meleg víz e||átás felújítása zuhanyzőkban, fűtési ľendszer kialakítása ionizációs
kazĺnnal, mellékhelyiségek teljes felújítása, redőnyok felújítása, parketta padló kijavítása, raktár
feftőtlenítése, tisztasági festése) költségének bérleti díjba történő bérbeszámításhoz 48 hónap
a|att,36.981.|f6,-Ft + Afa (bruttó: 46.966.030,- Ft) összegben. Az elszámolás feltétele, hogy a
bérlő a felújítási munkákat e|végezze és a benyújtott szám|ák a|apján a Kisfalu Kft.
o nkormány zati Házkeze l ő Iro dáj a |ei gazo|j a a te lj e s ítést.

a bérbeszámítási megállapodás megkötése előtt a bérlő koteles a fennálló hźtra|ékát kiegyenlíteni,
v agy arr a r ész|etťlzetés i me gál l ap o dást me gkötn i .

felkéri a Kisfalu Kft-t a bérbeszámítási megállapodás megkcĺtésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határido: 2014. december |,'l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: a béľbeszámítási megállapodás f014. november 18-án
megkötésre keľü|t. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Arany-Anker Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Német u 13. szám alatti iires
önkoľmányzati tulaj do níł helyis ég vonatkozĺźsdb an

1|86/2014. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozlta
(9 igen, 1 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 3490310lA/68 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Német u. 13. sztlm a|att talrźihatő,84m, a|apterületiĺ, üľes, <inkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ftjldszinti helyiség bérbeadásához hatźtrozott időľe 2019. december 3l. napjáig, az
Arany-Anker Kft. részére, iľoda (polgárőr iroda) és klubhelyiség tevékenységek cé|jára 30.000,-
Ft/hó + Afa bérletĹ, közuzemi és külĺjnszolgáltatási díjak összegen, amennyiben a taľsaság külön
megállapodásban vállalja a béľbeadóra vonatkozó munkálatok (pI.: a helyiség fiĺtésének
kialakítása) saját koltségén történo kivitelezését, továbbá azza| a feltétellel, hogy a bérlő a
fennálló bérleti dij tartozását a szerzodés a|tńrásáigmegfizeti,

2.) amennyiben a bérlő az 1.) pont szerinti helyiségben a bérleti szerzodés a|áírását követő két éven
belül nem végzi e| a helyiség.felújítását, a fĹités kialakítását (kéménybélelés, gépészeti tervek
készítése, engedé|yeztetések, FÖKETÜSZ szakvélemény, fiĺtési vezetékek, radiátoľok és a kombi
gázkazźn felszerelése, járulékos elektľomos, gépészeti és kőműves munkák elvégzése, gánezeték
szeľelés és mérőhely kialakítása), vagy a késedelem okát nem igazo|ja ez idón belül, a bérleti díj a
bérleti díj fizetés kötelezettségének kęzĺhó időpontjától 67 .667,- Ft/hó + Afa lréľleti-, kozüzenri és
különszolgáltatáSi díjak összegre emelkedik.

3.) az Arany.Anker Kft-nek tudomásul kell vennie' hogy a bérleti jogviszony időtartama a|aĹt és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a helyiség felújításának, a fiĺtés kialakításának kĺĺltségét
s emm i lyen j o gcímen nem követe l heti az onko rm ány zaÍtő|.

4.) a béľleti szerzódés nem hosszabbítható megazonkormányzat tulajdonáhaná||ő nem lakás cé|jára
szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest

3.)

4.)
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Józsefuárosi onkormányzati rendelet 29. $-a alapján, hanem a bérleti jogviszony
meghosszabbitására irányuló kérelem esetén a bérleti díj méľtékéről a Bizottság dönt.

5.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában álló nem lakás
cé|járaszo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiľol szóló 35lf0|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnakmegfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7. $ (a) bekezdése a|apjttn közjegyzó ę|őtt egyoldalú
köte l ezetts é gv ál l a l ás i ny il atkozat a|áír ásźú v á||a|j a a l een d ő b érl ő.

Felelos: Kisfa|u Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014' november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. novembeľ 14-én a béľleti szeľződés megktitésľe
keľiilt. Az ügy további intézkedést nem igénye|.

Molndr Lószló Jdnosné egłéni vdllalkozó tevékenységi kör bővítésére vonatkozli kérelme a
Budapest VIII., Prdter u 69. szdm alatti önkormányzati tulajdonú helyiségre

||87/f0|4. (xI.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen' f nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájórul a Budapest VIII. kerület,36|76ĺ0ĺN5 hrsz-on nyilvántartott,természetben a Budapest
VIII., Práter u. 69. szźlm a|aÍt ta|át|hatő, utcai bejáratu füldszinti, 52 m2 alapterületíÍ' nem lakás
célú üzlethelyiséget béľlő Molnár Lász|ő Jánosné eryéni vtú|a|kozô bérleti szerzodésének
módosításához a tevékenységi-kör bővítése tekintetében, édesség, ruházat és ajándéktárgy
keľeskedelem,46.667.-Ft/hő + Afabér|eti +kozuzemi és különszo|gá|tatási dijak <isszegen'

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jźra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (vI. 20.) sńmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 19. $ (3) bekezdés d) pontja atapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék feltoltését, továbbá a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjttn közjegyzo e|őtt
e gyo l d a l ú köte I ezettsé gvál l al ás i ny i|atkozat a|áir ását v á||a|j a a b ér|o .

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatója
Határidő: 20 14. november 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. február 10-én a szerződésmódosĺtás megktĺtésľe
keľült. Azugy további intézkedést nem igényel.

Javaslat lakdsbérleti szerződés ktjztis megegyezéssel való megszüntetésére, pénzbeli térí.tés
meg1ftzetése mellett

1188/20|4. (xI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| aklhoz, hogy . béľlővel a Budapest YIII,, Lujza u. ... ... .,, ,,, szám a|aÍti, I
szobás, félkomfortos komfortfokozatű,3f,77 m'a|apteľtiletÍĺ lakásra |999. szeptember 0l. napján
megkötött határozat|an idejÍĺ bérleti szerzőđés közös megegyezéssel, a beköltözheto forgalmi
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érték 60%-ának - 2.994.000,- Ft - egyideju megfizetésével megszüntetésre kerüljön, a lakás
bérbeadó részére történő birtokbaadásáig esetlegesen fennálló dijtartozások levonása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. november |7.

2.) hozzájáru| a2.994'000,- Ft cisszegű pénzbeli térítés kifizetéséhez, af0|4. évi koltségvetésben
a ||604 címen nyilvántartott. MNP III. önként vállalt kiadások keret terhére.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. november 17.

3.) felkéri a polgármestert' hogy a jelen határozat l.) pontja a|apjttn a bérleti jogviszoný közös
megegyezéssel szüntesse meg, és a pénzbeli térítés kifizetéséľől gondoskodjon.

Felelős : po l gármester, Ki sfalu Kft . Ĺi gyvez ető igazgatőja
Határidő: f0|5. január 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A megá|lapodás aláíľása megtöľtént. Äz ügy további
intézkedést nem igényel.

Iavaslat Pomázi Ddniel tandcsadói tevékenységének 2014. szeptember havi teljesítés igazoldsdra

t189/2014. ()il.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Pomázi Dániellel kotött megbízási szeľzodés teljesítés igazo|ását 2014.
szeptember l-jétől 20|4. szeptember 30-ig terjedő idősza|<ra'

2. fe|kéri a polgáľmestert ahatározat |. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|4. december 2.

A Jeeyzői Kabinet Szeruezési és Képviselői Iroda tájékoztatísa alapján: Pomázi Dániel részére a
telj esítési ga zolás a|áír álsa m egtti ľtént.

ravaslat ,,Vltllalkoztźsi szerződés keretében épí'tési és szerelési munkdlatok elvégzése az Úi T"I"ki té,i
Piac épiiletén, tdrg1líl kijzbeszerzési eljdrds eredményének megdllapítósdra ZART

ÜĺÉs

1|9112014. (xI.24.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozäsi szerződés keretében építési és szeľelési
munkálatok elvégzése az Uj Teleki téľi Piac éptiletén'' tárgyilkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a) az Algép Bau Kft. (2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.) ajánlattevő az aján|attéte|i |ejártautźtn
nyújtotta ajźln|atźń, igy ajźln|ata a Kbt. 74. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján érvénýelen.
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b) az offlcium SzolgáItató Kft. (f200 Monor, Katona József utca 4. B. ép) aján|attevő nem tett
eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak (az e|őirt határidő leteltéig nem nyújtott be
hiánypótlást), így az általa benyújtott ajánlat a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján érvénýelen
(egyéb módon nem felel meg az aján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételeknek).

c) a PRo- FA ST Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. f4l1ł) ajtn|aÍtevó nem tett eleget a
felvilágosítás kérésben foglaltaknak (az e|őírt határidő leteltéig nem nyijtotta be felvilágositását,
hogy van-e folyamatban vele szembęn jogerős végľehajtás), igy az á|ta|a benyűjtott aján|at a Kbt.
74. $ (l) bekezdés e) pontja alapján érvénýelen (egyéb módon nem felel meg az aján|attéte|i
fe lhívásban és a dokumentáci óban meghatár ozott fe ltételekn ek).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 14. november 24.

2. aKozma Fivérek Kft. (f|4f Nagýarcsa, Hársfa u. l5.), a Fejes és Táľsa Kft. (8900 Za|aegerszeg,
Ady út 3I.), az LS Group Hungary Kft. (l171 Budapest, Beľky Lili utca 22.), az Aľttech Kft. (1037
Budapest, Góbé u. I9.), a Pľím Epítő Kft. (1083 Budapest, Illés u. |7. fsz' f.) aján|attevő által
benyújtott ajźtn|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźtrő ok és ajánlattevő alkalmas a
szerzódés teljesítésére . Az ajźnlattevo aján|ata megfelel az ajtn|attételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - kĹilönösen a Kbt-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 24.

a kozbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 4. november 24.

az e|jtrźs nyertese a Prím Építő Kft. ( 1083 Budapest, Illés u. |7 ' fsz' 2') az ajánlattevő aján|ata a
legalacsonyabb osszegű ellenszolgáltatásű aján|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja szeľint.
Elfogadott aján|ati ára25.f||.0f9 Ft + Afa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0|4. november f4.

5. a hatźrozat 4. pontja a|apján felkéri polgármestert a vállalkozási szerzódés megkötésére a Pľím
' Epíto Kft. ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: avá'||alkozási szerződés a|áírtsa a Kbt. szerinti hatráridő

A Jeeyzői Kabinet. valamint a Városfeilesztési és Főépítészi tigyosztály táiékoztatása alapián: a
szeľződéskiitési moľatóľium lejáľatát kiivetően - 2014. december 9-én - az Onkoľmányzat
szeľződést kiittitt a Pľím Epítő Kft-vcl. Az Esz-Kcľ l(ft. a kĺilön jogszabály szcrinti összegczést
megküldte, valamint intézkedett a Közbeszerzési Értesítőben az e|járás eľedményéről szĺíló
tájékoztatő megielentetésében. A szerződésben foglalt munkálatokat a kivitelező sikeľesen és
hiánytalanul elvégezte, mely kapcsán a teljesítés igazolás kiáIlítása után a végszäm|a 20|4
márciusában benyújtásra és kiÍizetésľe keľült.

Tulajdonosi ltozzdjdrulds _ hdrom helyszínen végzendő _ UPC lldlózati bekötések közteriłleti
munkóihoz

aJ.

4.
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II92|20I4. (XI.24.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' f nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását adja, a
Budapest VIII. ker. Százados u. 74., a Kisfaludy u. 4013. és a Tömő u.38la. szám a|atti ingatlanokľa
UPC előÍizetői bekötések létesítésének kozterĺileti munkáihoz.

Ügyiratszám |6.1f40l2014.
t6-rf391f014.
r6-1f5412014.

Kérelmezo: UPC Magyarország Kft. megbízásábő| CATV Hungária Kft. (tervező: Horváth
Lász|ő)
Helyszínek: - Budapest, VIII. kerület, Stróbl Alajos u' 18-20. szám elotti járdaszakasz és

zĺjldteríilet bontással, illetve burkolatbontással érintett.
- Budapest, VIII. kerü|et, Kisfaludy u. 4013. szám elotti járdaszakasz, me|y

bontással, illetve burkolatbontással érintett.
- Budapest, V[I. keľület, Tömő u. 38la. szám előtti járdaszakasz és zöldtertilet

bontással, illetve buľkolatbontással éľintett.

Helyreáll ítási kĺitelezettség:
- a buľkolatbontással érintett járda bontási szélességben és teljes ľétePľendjében történő végleges

helyreá|lítása,
- a zöldteľĺileti szakaszok védelme és teljes helyreállítása (a34ĺf008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet

18. $ (3)' (4), (5), (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével),
- a burkolatbontás helyszínét elkertilo ťrtvonalat jól láthatóan jelzik, és tájékoztatjélk az

úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- k<jtelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben töľténő helyľeállítására, melyre aberuházó

és kivitelező ktjzĺjsen 5 év saranciát vá|lal.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĺ'iletén érintett köZműtulajdonosok (kozműszolgáltatók) eseti

előírásai a|apjánvégzi az építést, valamint tőlük helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott közmű, vezeték, kábel a ľoldben nem maradhat.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014' november f4.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: A tulajdonosi és kiizútkezelői hozzájáru|źłs
kiadása megttirtént.

Tulajdonosi hoadjdrulás a Nemzeti Ki)zszolgálati Egyetem lovardójdhoz ti)rténő víz- és
csatornabekötés közterüIeti munkdihoz

119312014. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosihozzájárulását adja, azOrcry
paľkban éptilő Nemzeti Közszolgálati Egyetem lovardájának ĺlzo|tóviz és csatoľna bek<jtések

létesítésének közterületi munkáihoz.

|J gyíratszám: 16-|405 l20I4.
Kérelmező: Nemzeti Kozszo|gźiati Egyetem megbízásából a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.

ftervszám: 13.02-16|2)
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Helyszín: Korányi Sándor u. |6' szźlm előtti köĺerület (közterület hrsz.: 36031; csatorna
bekötés), Koľányi Sándor u. 30. szám e|őtti közterület (közterület hrsz: 36032;'
csatorna bekotés), valamint a Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel u. 30. szám
előtti köĺerü|et (közterület hrsz.: 35903;tuzo|tővíz bekötés), járda- éskoztĺszakasz
bontással és burkolatbontással érintett.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással éľintett járda és kozírt bontási szélességben és teljes réte8ľendjében töľténő

végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás he|yszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zĹk, és tájékoztatjźlk az

úthaszn álókat a burkolatbontás várható időtaľtamáró l,
- kotelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő helyreállításáľa, melyľe aberlháző

és kivitelező közösen 5 év sarancitúvti|a|.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĺiletén érintett kozműtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

előírásai a|apjánvégzi az építést, valamint tőlük helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott kozmű, vezeték, kábela ftildben nem maradhat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 24.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi és ktizútkezelői hozzájáłra|ás
kiadása megtiiľtént.

Tulajdonosi hozzlźjárulás Elnök utca_ Bldthy ottó utca csomópontban głalogátkelőhely
dtűlakításának kiizterületi munkóihoz

|194/2014. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 2 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását adja Budapest
VIII. EInök utca _ B|áthy ottó utca csomóponti középsziget létesítéséhez, a gyalogos átkelőhely
áta|akitástthoz.

Ügyiratszám: |6-I38fl20|4.
Kére|mező: Via-Trita Kft. (tervező: Lász|ő Zso|t)
Helyszín: Budapest VIII. Elnök utca - Bláthy ottó utca csomópont

H:elly r eá||ítás i köte l ezettsé g :

- a jríľda és az útpálya teljes szélességében és te|jes rétegrendben történő végleges helyreállítása.
- a burkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól |áthatőantájékoztatjźlk aztfthasznźtlókat a burkolatbontás várható időtartamétrő|,

- kötelezi a kivite|ezót a burkolatok megfelelő minőségben tĺjľténő elkészítéséľe,
- a gyalogátkelőknél a csapadékvíz elvezetés kialakításą
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciźúvá||a| a helvreállított buľkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélves. a kivitelezés terü|etén érintett közműtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

előíľásai alapján végzi az építést. valamint tőlük helyszíni szakfeltig.velet kér.
- Felhagyott k<izmtĺ, vezeték, kábel a ftjldben nem maradhat.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 4. novembęr 24.
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A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi és közrĺtkezelői hozzájáru|ás
kiadása megtöľtént.

Tulajdonosi hoaájárulós a Budapest VIII. ker. Kdlvdria téren létesítendő BKK jegyautomata
villamosenergia-ellátás kiépítésének ki)zterüIeti munkdiltoz

t|95/2014. (XI.f4.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nemo 0 taľtózkodás szlvzzatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy Tulajdonosi hozzájárulásat adja a

Budapest VIII. kerület Kálvária téren (hrsz.: 35865/l) a BKK jegy - és bérletkiadó automata
villamoseneľgia ellátását biztosító ftjldkábeles csatlakozóvezeték kiépítésének közterületi munkáihoz.

Ügyiľatszám |6-1445lf\14.
Kére|mező: ELMÜHá|őzatiKft.
Helyszín: Budapest VIII. kerület Kálvźtria téľen a Zoldterület nyíIt munkaárok készítésével

érintett.

Helyreáll ítási kotelezettség:
- a zöldterületi szakasz védelme és teljes helyreállítása(a34lf008. (Vu. 15.) Főv. Kgy. rendelet

i 8. $ (3)' (4), (5), (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével).

Egyéb kikotések:
- Az engedé|yes' a kivitelezés területén érintett k<izmiĺtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

eloírásai a|apjánvégzi az építést, valamint tolük helyszíni szakfeliigyelet kéľ.
- Felhagyott közmű, vezeték, kábel a foldben nem maľadhat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novcmbcr f4.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi és közűtkeze|ői hozzájárulás
kĺadása megtöľtént.

Közter iilet- has ználati kérelme k el bír dI ds a

1196/2014. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Lumen Labor Kft. kérelmének
me gfár gy a|ását februáľi első ülésére elnapolj a.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l5. februári elso tilése

Á Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a Lumen Laboľ Kft. kére|métf015. máľcius
30-i ülésen tárgyal.ta aBizottság.

1197/20t4. (XI.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad _
d íj mentességgel - az a|ábbi ti gyben :



Kozterület-haszná|o,kére|mező: JózsefuárosiKozösségiHázakNonprofitKft.
(l084 Budapest' Mátyás tér 15.)

Közteľület-használat ideje: 2014. november 27. - 2}|4'december f3.
Közterület-haszná'|at cé|ja: Advent Józsefuárosban (ünnepi, kulturá|is és közosségi

KözterĹilet-haszná|athelye: ŁTíäľ'ů1,,ľÄ?,u,-mellékelttérképszerint
KĺjzterĹilet-h aszná|at nagysága: 3 08 m2

Köĺerület-használat helye: 
^ 

Szabó Ervin tér - mellékelt térkép szerint
Köztertilet-h asznźiat nagysága: |20 m'

Felelős : polgáľmesteľ
Határidő: 2014. november f4.

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot a Kft. részére postázták.

|t98/2014. (n'.f4.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerÍilet-használati hozzájárulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azza|, hogy a Hafter Kft. a kieső paľkolási díj AFA tartalmát -
27 043,- Ft-ot kötęles megfizetni a Józsęfuárosi Parkolás-üzemeltetési Szo|gá|at Sberbank
MagyaľországZrt. źita| vezetett 14100309-92|1ff49-03000007 számli szám|źĄára.

Közteľület-haszná|ó,kérelmező: HafteľKft.
(2131 Göd' KöIcsey Feľenc u.32.)

Közterület-haszná|at iđeje: 2014. november 24. - 2014. december 08.
Közteľület-hasznáiat cé|ja: építési munkaterület (bádogozási munkák a hom|okzaton)
Közteľtilet-hasznźĺ|at helye: ^ Práter u. 26. és Futó u. 32.
Kozterü|et-h aszná|at nagy sźĺga: 33 m"

Felelős : polgármester
Határidő: 20 14. november f4.

A Gazdálkodási tiwosztá|v táiékoztatása alapián: ahatározatot a Kft. részére postázták.

KiłtróIagos vdrakozóhelyek díjmentességének meghosszabbítdsa

1|99/2014. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. a Kozigazgatási és lgazságugyi Hivata| tészére töľténő, 3 db kizárólagos várakozőbe|y (a
Budapest VIII. keri'ilet Múzeum u. I7 ' szám alatti épület homlokzata előtt) további biĺosításával
egyetért201 5. december 3 1. napjźńg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2074. november f4.

2, az |. pont szerinti kizárólagos várakozóhelyek után fizetendő vźrakozási megváltási díjról (évi
1.320.000,- Ft/várakozőhely) 2015. december 31. napjáig lemond, azza|, hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmert.ilo önkoľmányzati ÁFA fizetési kötelezettséggel azonos
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clsszeget (évi 280.630,- Ft/várakozóhely) cjsszesen 841.890,- Ft-ot a Kozigazgatási és Igazságügyi
H ivatal koteles az onkormány zat r észére me gf,tzetn i.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november f4.

3. felkéri a polgármestert az onkormányzat és a Kozigazgatási és lgazságugyl Hivatal kozött
kotęndő me gál lapodá s a|ćłír t.sé+r a,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december 19.

A Gazdá|kodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A megáttapodás aláírása 2015. januáłr 22-én
megtiirtént.

120012014. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(l0 igen' 2 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Munkaiigyi Hivatal részére töľténő, 6 db kizárőlagos várakozóhely (4 db paľkoló a
Budapest VIII. keríiletKá|vária u. f ., f db paľkoló aKá|váriatér 7 . szám alatti épĺ'ilet homlokzata
előtt) további biztosításáv a| egyetért 20 1 5. december 3 1 . napjáig.

Felelős: poIgármesteľ
Határido: 20 1 4. november f4.

f. az 1. pont szerinti kizárőlagos várakozőhelyek után ťĺzetendő várakozási megváltási díjról (évi
437'500,- Ft/vfuakozőhely) 2015. decenrlreľ 3l. napjáig-lenrond, azza|, hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos
összeget (évi 93.01f,- FÍlvárakozóhely) összesen 558.072,- Ft-ot a Nemzeti Munkatigyi Hivatal
köteles az Önkormányzat részére megfi zetni.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 14. november 24.

3. felkéľi a polgármestert az onkormányzat és a Kozigazgatási és Lgazságugyi Hivatal között
kötendő megál lapodá s a|áírésár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. december 19.

Á Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľásáľa nem keľĺĺlt soľo

mert a Nemzeti Munkaiigyi Hivatal elktiltiiztitt. Helyét egy másik szervezet foglalta el, mely
szery ezet kéľelmének elbíľálása fo|vam atban van.

t201/2014. (XI.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy
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l. az OrszźLgos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság részére történő, f db kizátőlagos várakozőhe|y (a
Budapest VIII. kerület Alföldi u. f0. szám alatti épĺilet homlokzata elott) további biztosításával
egyetért20l5. decembeľ 3 1. napjáig.

Felelos: polgármester
Határidő:fO 7 4. nov ember f4.

2. az I. pont szerinti kizttrő|agos várakozóhelyek után ťlzetendó várakozási megváltási díjról (évi
66f.500,- Ft/várakozőhely) 2015. decembeľ 3l. napjáig lemond, azza|, hogy az e|engedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmerti|ő önkormányzati ÁFA fizetési kötelezettséggel azonos
osszeget (évi 140.84J,-Ftĺvárakozóhe|y) összesen f8|.694,-Ft-otazorszźĺgos Nyugdíjbiztosítási
Fő i gazgatóság köteles az tn ko rmá ny zat r észére megfi zetni.

Felelős: polgáľmester
Hatźtr l dő :f0 | 4 . n ov emb er f 4.

3. felkéri a polgármestert az Önkoľmányzat és az oľszágos Nyugdíjbiĺosítási FőigazgatóságkozöÍt
kötendő megál lapod ás a|áír ásźlr a.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: f014. decęmber 19.

A Gazdá|kodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A megállapodás a|áírása 2015. januáľ 14-én
megttirtént.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvĺźhagyósa (2 db)

Íf02l20|4. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartrízkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyi|vántartásban a
.. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., József u. ...

szttm a|atti, 55 m, a|apterületű lakásra határozat|an idejiĺ béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlő
részére történo eladási aján|at kikü|déséhez, a33|20|3.(VII.15.) számű önkoľmányzati rendelet 19. $
(1) bekezdésében, a komfortos lakás éftékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50%o-źna| megegyező összegű, 5.150.000,- Ft vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december l.

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alanián: Az adásvételi szeľződés nem keľtilt a|áirásra. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

t203l2014. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozatl
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodńs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyi|vántartásban a
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u.

szám a|atÍi, 34 m, a|aptertiletű lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő tészére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33l20|3.(Yil. 15.) számil
önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítéséľe meghatározottak
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Szerint, az e|készüIt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyező
összegű' 3.300.000,- Ft véte|ár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:fDl 4. december l .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szeľződés aláíľásra keľüIt 2015. január 22.
napján. Aziigy további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., Szigony u ............... szám alatti lakós elidegenítése

t204/20|4. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzúgyi BizoÍtság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá az ingatlan-
nyi|vántartásban a ...... helyraj zi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Szigony
utca . ...... szźtm a|atti, 5I m, alapterĺiletű lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére történő eladási aián|at kiküldéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. december 1.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Á' bérlőt éľtesítették a határozatrő|. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIil., Teleki tér 3. szám alatti, 35133/0/A/l13 helyrajzi szdmíl üres,fi)Idszinti míĺhely
helyiség elidegenítése

|f05/20|4. (xI.24.) sz. VáľosgazdáIkodásÍ és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(|2 igen,O nem, 0 taľtózkodís szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzéýáru| a Budapest VIII., Teleki Lász|ő tér 3. szám a|atti, 35I33/0lN||3 he|yrajzi számű,
8 m, alapterülettĺ, udvari bejáratri, ftjldszinti üres miĺhely helyiség 858.000,- Ft vételáron,
versenyeztetési eljárás mellőzésével történo elidegenítéséhez csatolás céljából . ..... részére.

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjön ...... ...részére eladási ajźn|atota32120|3. (VII. 15.) számtl
önkormányzati rendelet szeľinti ajánlati kötöttséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben nem él az e|adási aján|atban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségéve|, űgy a helyiséget a hatályos rendelkezések szerint nyílt árverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés aláíľásľa keľült 2015. január 22.
napján. Áz ügy további intézkedést nem igényel.

MobilBarát Ęft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Práter u 9. szdm alatti iires,
tinkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céltt helyiségre
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|206ĺ2014. (X|.24.) sz. városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Íf igen,O nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtru| a Budapest vII.,36394/0lA13 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII., Práter
u. 9. szám alatt elhelyezkedó, 90 m, alapterületti, üľes, önkoľmtlnyzati tulajdonú, utcai bejáratú,
pinceszinti helyiség hérhęaĺJásához határoz,ott iĺĺőrę, 20l9, ĺlęcember 31. napjáig a MobilBarát
Kft' részére, fa- és üvegmunkák kereskedelme, asztalos munka' kľeatív hobby tevékenység
cé|jára,50.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szęrzodés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi Önkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnakmegfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7 . $ (a) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú
köte lezettségvál lalási nyi latkozat a|áir tsźú v á||a|j a a leendő bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:fDl 4. decembeľ l .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: 2015. januárĹ4-én a szerződés megkötésľe kerĺilt. Az ĺigy
további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kertilet, tjaa a 34. szdm alatti iires, tinkormtűnyzati tutajdonú nem lakás
c é I ti h e Iy is é g ny i lv dn o s e gyfo r d uI ó s p áIy ózato n tö rté nő b é r b e adds ár a

1207/20|4. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szzvazatta|)

A Y árosgazdálkodási és Pénzi'igyi B izottság úgy dönt, hogy

i.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Üllői űt34. szám alatt elhelyezkedő 36798/0lAl51 hrsz-
ú, i90 m2 alapterÍiletiĺ, üres önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú fijldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadás'ára nyilvános egyfordulős pá|yázat kiírására, a számitott bérleti díjon,
azaz |86.667,-Ft/hő + Afa összegen.

f .) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yźvat, a Versenyeztetési szabá|yzatről szóló 428lf0If.
(xII. 06.) számú, a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselo-testtiletének határozatában
foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pźiyázati felhívást a Veľsenyeztętési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányirodźĄán,va|amint a Budapest
Főváros VIII' kerü|et Jőzsefvárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala hirdetőtábláján, a
vagyonügyleti megbízott iigyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáros címíĺ he|yi lapban' az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgármesteľi Hivatal számára költségmentes hirdetési felületeken töľténo
megjelentetés szélesebb körű biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre álló internetes
hi rdetés i portálokon ke|| kozzétenni,

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

A Kisfalu I(ft. táiékoztatása alapián: A pá|yázati kiíľás előkészítés a|att á.JI..
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MUŠIC MERCANT W. és a Magyarországi Evangélikus Egyhdz Lutlter Kiadó bérbevételi kérelme
a Budapest VIII. keriilet, Rĺźkócxi lit 57. (Kiss J. u 2/a.) szóm alatti iires tjnkormdnyzati tulajdoníl

h e Iy is ég v o n at ko zús ób an

t208/f014. (ru'.f4.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory nem jźru| hozzá a Budapest VIII.,
34631l0lAÁ9 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Rákóczi út 57. (Kiss J. u. fla.) szźm
alatti (a bejárat a Kiss J. utca felől), 109 m. alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonű, utcai bejáratri
foldszinti helyiség bérbeadásához, a MUSIC MERCANT Kft. részére.

Felelos: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határid'ó:2014. decembeľ l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A Kft-t íľásban értesítették ahatározatrő|. Lz iigy további
intézkedést nem igényel.

ĺ209/201'4. (XJ.24.\ sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIIJ., 34637l0lV39 he|yrajzi szttmon nyilvántartott, a BPdapest VIII.,
Rákóczi út 57. (Kiss J. u.fla.) száma|atti (abejárat a Kiss J. utca felől), l09m. alapteľĺiletű,
iires, önkoľmányzati tulajdonú' utcai bejáratu, füldszinti galériás helyiség bérbeadásához
hatźtrozotÍ' idore 20|9. december 3l. napjáig, a Magyar Evangélikus Egyház Luther Kiadója
részére, könyvesbolt és,könyvkiadói tevékenységek cé|jttra, a kérelmében ajánlott díj összegén,
azaz IfI.000,- Ft/hó + Afa bérleti-, közuzemi- és ktilönszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötéSének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźban ći|ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3' (VI. 20.) számú Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2)bekezđése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (a) bekezdése alapján közjegyzó e|őtt egyoldalú
kote l ezettsé gvál l al ás i ny i|atkozat a|áir ásźt vál l alj a a l een do b érlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. november 25-én a szerződés megkiitésľe került. Az
ĺigy továbbĺ intézkedést nem igényel.

Budapest VIII., Diószegi Sdmuel utca 17. fi)ldszint 3. szám alatti nem lakĺźs céljdra szolglźIó helyiség
elidegenítése

|210120|4. (XI.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:
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].) hozzájárul a Budapest^ VIII., Diószegi Sámuel utca ]7, íöldszint 3. szám alaxi, 36053/0/A/5
heĺyrajzi számli, 13nť alapterületű, udvari bejáratú, Íöldszinti egléb helyiség l.I20.000,- Ft
véteĺáľon, versenyeztetési eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez .,......., részére.

2.) felkéri a Kisfalu KÍt-t, küldjön ....,....... részére eĺadási ajánlatot a 32/20]3. (ĺ/II.]5.) számú
onkormányzati rendelet szerinti ajánlati kötöttséggel és fizetési feltételekkeI.

F e I e l ő s., K i sfalu Kft. üg,,l, c z e t ő i gaz gat ój a
Határidő: 2014. december ].

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: Az ügyfelet a határozatróI értesítették. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII.' Diószegi S. u suźm alatti lakds elidegenítése

12||12014. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(f igen,lO nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot nem
fogadja el:

hozzĺźjárul az ingatlan-nyilvdntartósban a ... ... helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Diószegi Sámuel u. ...... szóm alatti, 31 m" alapterüĺetű lakasľa határozatlan
idejtÍ bérletijogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a 33/2013.
(ĺ/II. l5.) számú önkormányzati rendelet 19. s (I) bekezdésében, afélkomfortos lakós értékesítésére
meghatórozottak szeľint, az elkészüItforgalmi értékbecslésben mególlapítottforgaĺmi érték 25 %-aval
ruegegyező osszegĺí, 982.500,- Ft vételár kozlése meĺlett'

Felelős: KisJ,alu KJt. ĺłgłvezető igazgatója
Határidő: 2014. december I

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ĺĺgyfelet a határozatľól értesítették. Az iigy továbbĺ
intézkedést nem igénye|.

A Budapest VIII.' Jóuef krt. 66. szdm alattifi)Idszinti' 3564I/0/A/3 helyrajzi szdmú, hatĺtrox,atlan
időre szóló bérleti joggal terltelt nem lakds céIjdra szolsá!ó helyiség elidegenítése

|212/20|4. (il'.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

A Wźrosgazdóĺkodási és Pénziigłi Bizottsóg úg,, dont, hogy hozzájárul az ingatlan.nyilvántartásban a
3564]/0/A/3 ltelyľajzi szómon nyilvánĺartott, természetben a Budapest VIII., József karű 66. szám
alatti, 73 m, alapterületű irodahelyiségre vonatkozó eladasi ajánlat bérlő részére torténő
megktildéséhez, a vételárnak, az elkészüItforgalmi értékbecslés, valamint a 32/20I3. (ru. l5') szómú
önkoľmányzati rendelet alapján aforgaĺmi érték l00 %-ában, azaz ]8.860'000,- Ft osszegben történő
kozlése mellett.

Felelős: Kisfaĺu Kfi. ügłvezető igazgatója
Határidő: 20]4. december ].
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az iigyfelet a határozatľól éľtesítették. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., Magdolna utca 42. fi)ldszint 8. szdm olatti' 35373/0/A/41 helyrajzi szdmú üres,

fi)ldszinti raktdrhelyiség elidegenítése

12Í3/f0l4. (xI.24.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

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

I.) hozzájárul a Budapest VIII., Magdolna utca 42. fÓldszint 8. száru alatti, 35373/0/Á/41 helyrajzi
számú, 34 nť aĺapterüIetij, udvari bejáratú, földszinti üres ľaktárhelyiség 2'790,000,- Ft
vételáron, versenyeztetési eĺjárás nlellőzésével ftrténő elidegenítéséhez .... részére.

2.) felkéri a Kiýlu KÍt-t' kt;ldjön .'......... részére eladási ajánlatot a 32/20l3.(WI.l5.) számú
onkormányzati rendelet szerinti ajánlati kat0tséggel és fizetésifeltételekkel'

3.) amennyiben nem él az eladási ajánlatban foglalt határidőn belĺ;l a vétel lehetőségével,
úgł a helyiséget a hatályos rendelkezések szeľint nyílt árverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu lfft. ügłvezető igazgatója
Határidő: 20]4. november 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet a határozatľóI értesítették. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., Prdter utca ... szdm alatti lakás elidegenítésłźvel kapcsolatos vételdr
és eladds i aj dnlat j óv d h agy ds a

1f|4l2014. (XI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(0 igen' lf nem,O tańózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatärozati javaslatot nem
fogadja el:

hozzájárul az ingatĺan-nyilvóntartósban a ... '... helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Práter utca ... ........ szám alatti, 34 m, alapterületii lakásľa határozatlan idejii
bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére torténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a 33/2013.(ľII.
15.) számú onkormányzati rendelet 19. s (]) bekezdésében, a félkomfortos lakás értékesítésére
meghatórozottak szerint, az eĺkészüItforgalmi értékbecslésben mególlapítottforgalmi érték 25 %-ával
megeglező osszegiÍ, 1'325.000,- Ft vételár kżzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft' t;glvezető igazgatója
Hatóridő : 20 I 4. december ].

Á Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet a határozatľól értesítették. Az iigy további
intézkedést nem igénye|.

A Zupp Group Kft. bérleti díj megdllapítdsdnak módosítúsóra vonatkozó kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Futó u 3. szám alatti üres, i)nkoľmdnyzati tulajdoníl nem lakds céIíl ltelyiségre



1215/2014. (XI.24.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen, 10 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

].) a 8l l/2014. (vII. 28.) számú határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint nlódosítja:

hozzájárul a Budapest VIII., 35579/0/A/5 helyrajzi számon nyilvóntartott, teľnlészetben a
Budapest VIII., Futó utca. 3. szám alatt található, 25 nť alapteľüĺetű, üres, onkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú faldszinti helyiségre eĺőbérleti szerződés megk0téséhez határozatlan
időtartamra 30 napos felmondással, de maximunl a helyiség funkciójának a földhivatali
nyilvántartásban történő ánezetéséig, a Zupp Group Kft. részére raktározás céljára, ]7.600,-
Ft/hó + Afa bérleti + koziŁemi- és külonszolgóltatási díjak osszegen.

2.) a 8] ]/20I4. (ĺ/II. 28.) szánni határozatának 5.) pontját az aĺábbiak szerint nĺódosítja:

anlennyiben a helyiség funkciójának a foldhivatali nyilvántartasban torténő átvezetĺźse

nlegtc)rténik, hozzójóruĺ a Budapest VIII., 35579/0/Á/5 helyrajzi számon nyiĺvántartott,
természetben a Budapest VIII., Futó utca 3. szám alatt taĺálható, 25 m, alapterüIetíi, üres,

önkormónyzati tulajdonú, utcai bejóraniföĺdszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre 30
napos felmondással a Zupp Group Kft. részére rahározás céljára 17.600,- Ft/hó + ,{7a bé,lutt +
ko z üz e m i é s kĺ;l 0n s z o l gált at ás i díj ak ö s s z e ge n.

3.) a BI1/2014. (ĺ/II' 28.) számú hatórozatát az alábbi pontokkal egészíti ki:

5.) amennyiben a Zupp Group Kft. a 3.) pont szerinti helyiségben a bérleti szerződés alcÍírciscit

követőfél éven belül nem végzi el a helyiségfellijítását, vagy a késedelem okót nem igazolja ez

időn beIĺ;I, a bérleti díj a béľIeti díj fizetés kotelezettségének kezdő időpontjától 23.466,- Ft/hó
+ Áfa bérteti-, kozt)zemi és küĺönszolgáItatási díjak összegre emelkedik.

6.) a Zupp Group Kft.nek tudomásul keĺl vennie, hog1l a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt
kÖvetően sem élhet bérbeszámítással, ĺźs a helyiségfelújításának koltségét semmilyen jogcímen
nem kovetelheti az onkormányzattól a bérleti jogviszony megszűnését kovetően sem.

7.) a bérleti szerződés nem hosszabbítható meg az onkormányzat tulajdonában áIĺó nem lakós
céĺjóra szolgáló helyiségek béľbeadósónak feltételeirőI szóIó 35/2013. (ĺ/I. 20.) számú
Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 29. $-a alapján, hanem a bérleti jogviszony
meghosszabbítĺźsóra irányuló kérelem esetén a bérleti díj mértékéről a Bizottság dont.

Felelő's: Kiýalu Kft. üglvezető igazgatója
Hatóridő: 20]4. december ].

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ügyfelet ahatározatrő|f014. novembeľ 28-án íľásban
éľtesítették. Aziigy további intézkedést nem igényel.

Soós Ldszlóné egyéni vdllalkozó és az FGE Management Rft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil.
keriilet, IIlés utca 16. szdm alatti iires, önkormónyzati tulűjdonťl nem lakds célíl helyiségre

t216l2014. (xI.24.\ sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) nenx jáľul hozzá a Budapest VIII., 36098ĺ0lAl1 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budápest VIII., Illés utca 16. szám a|attta|á\hatő, utcai bejáratú, foldszinti + galériázott 38m2
alaptertiletű nem lakás célú helyiség bérbeadástlhozaz FGE Management Kft. részére.

2.) hozzájárul a Budapest VIII., 36098l0lNI he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Illés utca 16. szám a|attta|á|hatő, utcai bejáratú, füldszinti + ga|ériázoÍt38m7
alapterületű nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozat|an időtartamľa, 30 napos
felmondási idő kikotésével Soós LászJróné részére zöldség-gyĹimölcs kereskedelem (szeszárusítás

nélkül) cé|jára,l6.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + köztizemi és külonszolgáltatási díjak összegen.

3.) a béľleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfele|ő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte 1 ezetts é gv ál 1 a l ás i ny l|atko zat a|áír ását v á||a|j a a leend ő b ér | ő'

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határido: 2014. december l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 1. pont: az ůigyfelet 2014. decembeľ l-jén íľásban
értesítették a határozatrő|. 2. pont: 2015. február 10-én a szeľződés megkötésre keriilt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Royal Smoke 2013 Bt. bérbevěteli kérelme a Budapest VIII. kerület, KáIvdria tér 16. szdm alatti
üres, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiségre

|ft8/2014. (xI.24.\ sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hłtározata
(1 igeno 11 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

1.) hozzójárul a Budapest VIII., 35435/0/Á/32 ^helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,

Kálvária tér Iő. szám alatt elheĺyezkedő, 44 m, alapterületli, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai

föIdszinti helyiség bérbeadásához határozott időtartamra,2019' december 3l. napjáig a Royal
Smoke 2013 Bt. részére, dohónyárusítás (szeszórusítással) tevékenység céljára, 107.9I7,- Ft/hó +

Á7a bé,teti + kozüzemi- és küIönszolgáltatási díjak osszegen.

2.) a bérteti szerződés megkatésének feltétele, hogl az onkormányzat tulajdondban áIIó nem lakás
céljóra szolgáló heĺyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkoľmányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi bľuttó bérleti dfinak
meýlelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegző előtt egyoldalli
kö t el e z e tt s é gv ál l aI ás i ny il atko z at al óíľ ás át v áll alj a a l e endő b ér I ő'

Felelős: Kiýalu Kfi. ügĺvezető igazgatója
Határidő: 20]4. december 1'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. novembeľ 28-án íľásban értesítették a Bizottság
határozatáľő|. Az ĺigy további intézkedés nem igényel.

Hungaro Domus Andia Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriłIet, Nagttemplom u I2/b.
szĺźm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre



t2Í9lf014. (XI.24.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l. igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

I.) hozzájárul a Budapest vIil.,3629f he|yrajzi szttmon nyilvántartott, Budapest VIII., Nagýemplom
l. lflb. szám a|att elhelyezkedő, f96 m' alapterülettĺ, üres, l00%-os önkormányzati tulajdonú
épületben elhel1,67|Eędo' utcai és udvari bejárattal is rendelkező pinceszinti helyiség bérbeadásához
határozott időtartamra,2019. decembeľ 3|. napjáig a Hungaro Domus Andia Kft. részére,
raktározás cé|jára, 54.f80,- Fíhó + Afa bérleti dij + közijzemi és ktilön szolgáltatási díjak
me gái|apítás a m e l l ett.

2.) abér|eti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0|3.(vI.20.) szźtmil
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|ott egyoldalú
köte l e zetts é gvál l al ás i ny i|atkozat al áír ását v ál l alj a a leen do b érlő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 1'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. január 7-én a szeľződés megktitésľe keľĺilt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

ANTONIA ,75 KÍt. bérbevlíteli kérelme a Budapest VIII. keriłIet, Német u 13. saźm alatti iires
iinkormdnyzati tulajdonú helyis ég vonatkozós dban

1220lf01'4. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźľozata
(0 igen' 11 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot nem
fogadja el:

l.) hozzájárul a Budapest VIII', 34903/0/'u64 helyrajzi szdmon nyilvántartott, a Budapest VIII.,

Német u. 13. szám (József utca felőIi bejára) alatt talólható, 46m, alapterüIetíi, üres,

onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti helyiség bérbeadásóhoz határozott időľe
20]9. december 3I. napjáig, az Antónia ,75 Kfr. részére, élelmiszer kereskedelmi üzlet szeszesital
árusítassal céljara, 54.667,- Ft/hó + Á7a bérletĺ-, kĺjzüzemi- és különszoĺgáltatási díjak összegen,

2.) a bérleti szerződés megkÓtésének feltétele, hogt az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgóló helyiségek bérbeadásónak feltételeirőI szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.) szdmú
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s O bekezdése alapjdn 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megĺžzetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapján közjegyző előtt egyoĺdalú
kö t e l e z e a s é gv áll al ĺźs i ny il atko z at aI áír ás ót v dlĺ alj a a l e endő b ér ĺ ő.

FeIeIős: Kisfalu Kft. üg,,vezető igazgatója
Határidő: 2014' december ].

A Kisfalu Kľt. táiékoztatása a|apián: az iigyfelet 2015. december 4-én íľásban éľtesítették a
bizottsági határozatről. Az iigy további intézkedést nem igénye|.

Grízné Gladysz Eva egyéni vdllatkozó bérleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítási kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Prĺtter u 55. szdm alatt bérelt helyiség vonatkoatsában



I2f3/f0|4. (XI.24.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kertilet, Práter utca 55. sztlm a|aÍti 362f5l0lN3 hrsz-ú 50 m2

alapterĹilettĺ, utcai bejáratú, ftildszinti, önkormányzati tulajdonri nem lakás célú helyiséget bérlő
Grízné Gladys Eva egyéni vá||a|koző részére a bérleti szęrzódés módosításához, és a bérleti
díjának 2014. december 1. napjátő|33'333,- Ft/hó + Áfa összegen történő megźi|apitásźthoz.

2') a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jźraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35lf013. (vI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdése c) pontja aIapján kozjegyző előtt
egyoldalú köte lezettségvállal ási nyi latkozat a|áir ását v á||a|ja a bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő:Z0l 4. december 1 .

A Kisťalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. március 24-én a szerződés megkötésľe keľÍilt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Az Interkulturdlis Pdrbeszéd Közltaszníl Alapítvóny új bérleti jogviszony létesítése és kedvezményes
bérleti díj megdllapítdsa irdnti kérelme a Budapest VIII., Víg u 28. szám alatti üres önkormónyzati

t ulaj do n ú h elyis ég vo natkozds áb an

12241201'4. (xI.f4.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatá'rozata
(11 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYátrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest vII.,34926ĺ0lN5 he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Víg u' 28. szám a|atti, 33 m, a|apteriiletű, utcai
bejźratű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáva| kapcsolatban hozott 79|l20I4.
(VII.2 1 .) szźlmű hatźtrozatźú visszavonj a.

2.) hozzájárul a Budapest VIII., 34926ĺ0lN5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Víg u. f8. szám a|atti,33 m, alapteľĺĺletű, utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás céIú

helyiségľe új bérleti szerződés megkötéséhez, határozott időre, 2019' december 3|-ig az
Interkulturális Párbeszéd Kĺjzhasznú Alapítvánnyal, iľoda cé|jára 28.l75.- Ft/hó + Afa bérleti +
kozuzemi és külonszo|gá|tatási díjak összegen. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy
a kérelmező a bérleti szerződés a|źirźsźiga fennálló tartozását megfizesse.

3.) a 2.) pontban megállapított béľleti díjak feltétele, hogy a bérlo kĺiteles a honlapján, sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatottámogatóként szerepeltetni.

a) a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyűlés, ľendezvény,
tanácskozás, tanácsadás) a B érbeadó t tájékoztatni' meghívót ktildeni.

b) minden év március 15. napjáig benyújtani azadott évre vonatkozó szakmai tervét, amelyből
kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év soráln megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuáľosi
lakosok érdękeit'

c) minden év május 3 i. napjáig benyrijtani az e|őző éves tevékenységéľől sző|ő, az onkoľmányzat
által meghat ár ozott tartalmú szakmai beszámolój át.
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d) a helyiségben az a|apszabá|yában megjelö|t céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezeÍt
tevékenységet folyamatosan folytatni.

4.) aszakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe és elfogadásáraahatásköľrel rendelkező
bizottság (HumánszolgźLltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskorrel rendelkező
bizoÍtsága szakmai teľvet és.beszźtmo|őt elfogadta, ligy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti
díj az adott évre is érvényben marad.

5.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szeľinti első éves beszámo|őját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt a bizoÍtság elfogadta, az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a he|yiség Józsefuáros, valamint a józsefuáľosi
lakosok érdekében fo|ytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48lf0|3.
(VI.l9.) szźlmű Képviselo-testületi hatźtrozatf6. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékľe
módosíthatj a, abér|eti szerzőďés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

6.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét lega|ább részben Józsefuáros
érdekében végezi, úgy a bérleti díj az éľintett évjanuár |. napjźttő|, az akkor éľvényes szabályok
szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció éltékre emelkedik. Amennyiben a
béľlő szakmai terve vagy beszámolója a|Ąán bizonyított, hogy tevékenységét csak részben
végezte Józsefuáros érdekében, i,gy a bérleti dija a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
megźi|apitásáról szóló f48ĺf0|3. (VI.l9.) számű Képviselő-testületi határozat f6. pontjában
meghatttrozott eggyel magasabb kategőriäba soľolt bérleti díjra emelkędik.

7.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

Iakás céljáľa szo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (vI. 20.) számtl
Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al á s i ny i|atko zat a|áír ását v á||a|j a a I eendő b érlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido:2Dl 4. december 1 .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: az 20|4. novembeľ 28-án íľásban éľtesítették a Bizottság
döntéséľől. A ľendeletben fog|alt hatáľĺdőn beliil nem keľült soľ a szeľződés megkiitéséľe. Az
ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil., Ris Stóció utca 5. szdm alatti Nemzetiségi onkormdnyzütok óItűt haszndlt
h e ly is é g b e I s ő fe I új ít lÍs úr a

|22512014. (xI.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Kis Stáció 5. (Vajdahunyad l/b. hľsz.: 35604 lIl3) szźm a|atti |46 m2

alapterĺiletrĺ helyiségcsopon felújítására vonatkozó, közbeszerzési érté|<határt el nem éro

beszerzési e lj árás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 14. november 24.

2.) az |. pont szerinti eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgźiltatást tarta|maző érvényes
ajáĺ|atot tevő Thelien Tervező Kft. (székhely: 1085 Bp. József kľt.69'), adőszám: 14819708-
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2-4f, cgi. sZ.: 0I-09-9f|438, bankszámlaszáma.. 10918001-00000060-84800008) tette,
elfogadott aján|ati ár 1.830 '346'- Ft + AF A, ęzért az e|járźs nyertes ajánlattevője.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügavezető igazgatőja
Határidő: 20 14. november f4.

3.) a határozat f. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az tnkormányzat nevében a
munkálatok elvégzésére az e\őterjesńés mellékletétképező vállalkozási szerződést kösse meg
af0I4. évi költségvetésben a l160l címen a Nemzetiségi onkormányzatok helyiség felújítása
elóftányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 4. novembet f4'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A kivitelezői fe|adatot a Vállalkozási szeľződéssel

ľendelkező The|ien Kľt. 2015. január 12-i műszaki átadás-átvétellel befejezte, a szám|át

kifizetésľe benyújtotta.

aůjszámmal rendelkező magánszeméIy, a Habilitdciós Alapínóny és Magyar Kutyds
Kutató-Mentő Alapínány béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Víg u 32. szóm alatti iires,

önkormdnyzati tulajdonĺl nem lakds céIú helyiségre

t2f6/20|4. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul houá a Budapest Wil'
34944ĺN5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Víg u. 32. szám a|att talźihatő, I25 m,
alapterületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű ťoldszinti helyiség bérbeadásához, a
Habilitációs Alapítvány és a Magyaľ Kutyás Kutató- Mentő Alapítvány részéte.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20 1 4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. november 27-én íľásban éľtesítették a bizottsági
dtintésľől. Az iigy további intézkedést nem igényel.

If27120|4. (XI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(10 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hozzĺź a Budapest VIII,
34944lN5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Víg u. 32. szám a|at|ta|á|hatő, If5 m'
alapterĺ'iletű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejráratú ftjldszinti helyiség bérbeadásához) ...........
adószámmal ľendelkező magánszemély részére'

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. november 27-én íľásban értesítették a bizottsági
dtintésľől. Az ůigy további intézkedést nem Ígényel.

1228/20t4. (xI.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 Ígen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIn., 34944lN5 he|yrajzi számon nyi|vántartott, a Budapest VIil., Víg u. 3f . szám
a|att ta|á|hatő, 1f5 m, alapteri.iletű, üres, önkormányzati tulajdonú' utcai bejfuatÚ ft)ldszinti
helyiséget nyilvános pá|yázat útján kívánja bérbe adni.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a helyiség bérbeadására vonatkozó pá|yázatot az onkormányzat
rendelkezéseinek megfeIęloen tegye kozzé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20 l4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: apá'|yázat2015.06.03. és 06. f5.kĺjzőt1kĺíľásľa keľült.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Práter u. .................. szám alatti lakds bérbeaddsúra

l2f9/f014. (xI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|\

AYttosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzájáru| a hatályos ľendelet 2flC. $-a a|apjźn, jogcím nélktili lakáshaszná|ő részére az
általa lakott, Budapest VIII., Práter utca ..... szám a|atti 1 szobás, félkomfortos
komfoľtfokozatu, f9,30 m, alapterületű, onkormányzati tulajdonú lakás béľbeadásához, egry év
határozott időre szólóan. A béľleti szerzódés aZ egy év |ejártát kcjvetően kérelemre, a mindenkor
hatályos rendelet feltéte|ei a|apjén 5 évre meghosszabbítható.

ľelelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľido: 2014. november f4.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában foglaltak a|apjttn a bérleti szerződés megkötésére.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20 |5. január 3 7.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A tulajdonosi nyilatkozat és bérleti szeľződés a|áírása
megtiińént. Az ügy további intézkedést nem igényel.

J av as I at a 
" 

D H-I I/2 0 1 4. t íp us ti', b ér I a k ús p dly dzat ere dmény é ne k meg dI I apí.tds dr a

1230l20t4. (XI.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy:

1.) a,,DH-Iĺ'|2014. típusú'' ptiyázaton meghirdetett, Budapest VIII., Dankó utca 30. I. emelet 2.
szźtm a|atti lakásra benyújtott pźł|yázat nyeľtese:

N.Gy. (7 pont)

Nincs soľrendben következő pá|yazó.
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Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidó: 20 1 4. november f4.

f.) a,,DH-IIĺ2014. típusli'' pá\yźnaton meghirdetett, Budapest VIII., Dankó utca 40. II. emelet 1.

szám a|atti lakásra benýjtott pźiyźzat nyeftese:

s. K. M. és S. V. (7 pont)

Nincs sorrendben kcjvetkező páIy áző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2074. november 24.

3') a ,,DH-II|2014. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII., Vajdahunyad utca 23. \r.
emelet 2. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

K. M. (6 pont)

Nincs sorľendben kovetkező pźiy źnó.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgaÍőja
Határidó: 20 1 4. november f4.

4.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az I.),2.) és 3.) pontban meghatározott lakásokľa vonatkozóan a
nyeľtes pá'|yáző|ĺ'ka| a bérleti szerzodést kosse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigrvezetó igazgatőja
Határidő: 20 15. január 3 1 .

5') apá|yázatra kiílt lakásokra kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a
bérleti szerzódés megkötésétől számított l0 évig nem veheti meg.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźrido: 20 l 4. november f4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A pá|yázati eľedményrő| az ügyfe|eket kiértesÍtették. Á.
béľIeti szerződések megkłitése megtiirtént.

ravaslat a Budapest VIII., Kis Fuvaros lL ................ szdm alatti lakds cserelakásként történő
béľbeaddsóra lakásgazddlkoddsi feladato k telj esítěse kijrében

|23112014. (XI.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budap^est VIII., Bauer S. u. .... szám alatti 1 szoba, komfon nélküli komfoľtfokozatri,
3|,27 m. alapteri.iletű lakás tekintetében és ...... .... (született . ) bérlőkkel fennálló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megsztintetésével egyidejűleg, másik cseľelakás
biztosításával a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. ...... .. szám alatti 1 szobás, komfoľt néIktili
komfoľtfokozatű 38,f0 m, alapterületű lakást - a bérbeadó áItal tarftnő bek\ltazhető állapot
biztosítását kovetően - bérbe adja.. .... és .. (született ' ) részére,határozat|an
idore szólóan.

60



Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. november f4.

f.) hozzájáru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. ..... szám a|atti 1 szobás'
komfort nélki'ili komfotfokozatű38,f0 m' alapterülenĺ lakás lakhatóvá tételének koltsége a2014.
évi, a Józsefuárosi onkormányzat á|ta| a |1602. címen biztosított, lakások karbantaľtása keret

terhére történjen, amelynek bruttó költsége | '52f .500,-Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. november f4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerződés
megkotésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. január 31'

Á. Kisfa|u Kft. táiékoztatása alaľlián: A megáIlapodás és a béľleti szeľződés a|áírása megttiľtént.
Az iigy további intézkedést nem igényel

A Képviselő-testiilet tagjainak megvdlasztósót ki)vető vaglonnyilatkozűt-tételi kötelezettség
teIjesítése

|232lf0|4. (xI.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatz
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory elfogadja az ĺinkormányzati képviselők
rendes éves vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos beszámolót, amelyre tekintettel megá||apitja,

hogy az onkoľmányzati képviselők rendęs éves vagyollnyilatkozat-tételi töruérryi kötelezettségének

valamennyi önkormányzati képviselő határidőben eleget tett.

Felelős: jegyzó
Határido: azonna|

A Jeevzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iroda táiékoztatása alapián: A határozat
végrehajtása intézkedést nem igényel.

A Budapest, WII. keriźlet Tiimő u . szdm alatti inęatlanra,vonatkozó elővdsdrlósi jogróI
való lemondds ZART ULE9

1234lf014. (KI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi

onkormányzat, a . . hrsz-,ű, természetben a 1083 Budapest, Tömő u. ...'. '...... szám a|att

ta|á|hatő 28 mf alapterületrĺ ingatlan tekintetében, az 5.300.000 Ft-os véte|ár ismeretében
eladó, továbbá az InnoCluster Invest Szo|gźńtatő Kft. vevő kozött 2014.

november l9-én kotött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014' december 1.
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A Ęév8 Zrt.. valamint a Gazdálkodási Ueyosztály táiékoztatása alapián: Az elővásáľlási jogáról
az onkormźnyzat lemondott, erľől a kéľelmező tájékoztatása megttirtént.

ravaslat ,,Budapest Fővdros WII. keríilet Jóaefvdrosi onkormlźnyzat szúmdra 4 db lij gépkocsí
b eszerzés e,' tdrgy ú ktizb eszerzési elj ĺźrús megindítds ára

Í254lf0t4. (KI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest Fováros VIII. keri.ilet Józsefuárosi
onkormányzat számára 4 db új gépkocsi beszerzése'' tźtrgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. akozbeszerzésekľol sző|őf\|l. évi CVil. törvény |ff/A. $ (1) bekezdésében foglalthiľdetmény
és tárgyalás nélküli kozbeszerzési eljáľást folyat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 1.

f . elfogadja az előterjesńés 2. szźlmű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentáciőt,
melyet megküld az a|ábbi gazdasági szereplők részére:

1. AUTONETT Autóápoló és Szolgáltató Kft., cégjegyzékszćtm:01 09 06f604, székhelye: |f|5
Budapest, YédgáÍu.45.

2. PETRÁNYI-AUTó Kft., cégjegyzékszám..01 09 073593, székhelye: 1l16 Budapest' Kerepesi
út l05., telephely: l1 12 Budapest, Budacirsi íJt |79.

3. Ivanics Motor Keľeskedelmi Kft', cégjegyzékszám:07 09 979620, székhelye:l1l6 Budapest'
Méhész u.2-4.

4. Autó-Fort Kereskedelmi és Autójavító Kft., cégjegyzékszám: 0| 09 |63404, székhely: 1044
Budapest, Váci út 66-7f ,, telephely: 1097 Budapest, Kcinyves K.lot. 3.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december 1.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozat alapján az ÍĹsz-Ker Kft. intézkedett a
felhívás és dokumentáció megküldésérő| a határozat szerinti ajánlattételre felkéľt gazdasáryi
szeľeplők felé.

Tulajdonosi ltozzdjdrulás a VIII keriilet Baross utca 59. szúm alatti ingatlanban integráIt
kormdnyzati ügyfélszolgáIat kialakítós úhoz

1255/2014. (KI.O1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dont, hogy Tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
Budapest VIII. kerület Baross utca 59, szám a|aÍti kormányablak kialakításának munkáihoz, a
hozzäjáru|ás nem mentesíti a Budapest Főváros Kormányhivatalt a munkálatokhoz szükséges
valamennyi engedély beszerzésének kotelezettsége alól.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014' decembeľ 1.

A Gazdálkodási tieyosztálv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi hozzájáru|ás kiadása
megtörtént.
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Tulajdonosi ltoudjdrulds a 37/24/28 szdmú villamosvonalak pdlyafelíljítúsúnak kijzterüIeti
munkáiItoz

1f56lf0|4. (KI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy Tulajdonosi hozzájáru|ástú adja a

Budapest VIII. kertilet Népszínház utcćtban (hrsz.: 351f3ĺ7) és a Dobozi utcában (hľsz.: 35386)
v égzendő kozteri.ileti munkákhoz.

Ügyiratszám: |6-675l20I4.
Kérelmező: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt'
Helyszín: Budapest VIII. keľtilet Népszínház utca (hrsz.: 351f3/7) és a Dobozi utca (hrsz.:

3s386)

Helyreáll ítási kötelezettség:
A megbontott útpályák és járdák teljes rétegrendjükben toľténő végleges - egységes követelmények
szerinti - helyreállítása a munkálatok által érintett teljes terĺiletre vonatkozó, BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. á|ta| kiadásra kerülő koztftkeze|ői hozzájárulás szerint, illetve annak
szükség szerinti kiegészítésével.
Aberuháző és kivitelező kcjzösen 5 év garanciźúvti|a| a helyľeállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintett kozműtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

előíľásai a|apjánvégzi az építést, valamint tőlük helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott kozmu,vezeték, kábel a ťoldben nem maradhat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december l.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi és közűtkeze|ői hozzájára|ás
kiadása megttiľtént.

Kij zter iilet-has zndlati kérelme k e I bír áIás a

t2571201'4. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodá,s szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kcizteriilet-használatihozzźýárulást ad -
díjmentességge| - az a|ábbi üryben:

Kĺjzterület-haszná|ő,kére|mező: Józsefváľosi Kiĺzösségi HázakNonpľofit Kft.
(l084 Budapest, Mátyás téľ l5.)

Kĺjzteľület-használat ideje: f074. december 06. - 20l5.február 05.

Közteľület-hasznźúatcé|ja: Józsefuárosi Jégpá|ya i'izemeltetése, az ehhez sztikséges
infľastruktúra kialakítása

Közterület-hasznźiat helye: 
^ 

Horváth Mihály tér - mellékelt térkép szerint
Közterület-h asznźůat nagy sága: 3 45 m. _ korcsolyapálya

80 m2 - kiegészítő erységek

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. decembeľ i.



A Gazdá|kodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a hatźtozatot 2014. decembeľ 04. napján
postázták ki.

t258l20Í4. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy közteri.ilet-használatihozzájárulást ad -
díjmentességgel _ az a1ábbi tigyben:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesület
(1 086 Budapest, Teleki tér f4. I/|0.)

Közterület-használat ideje: 2014. december 06.
Közterület-haszntiat céIja: Teleki Mikulás délután
Kozteriilet-használat helye: ^ Teleki tér - mellékelt térkép szerint
Kĺizterület-h aszná|at nagy stlga: 40 m,

Közterület-hasznźiatideje: 2014. december 13.
Kĺjzterület-hasznźiat cé|ja: Teleki Tangó Luca napi zsibvásár
Közteľület-hasznźiat helye: ^ Teleki tér - mellékelt térkép szerint
Kĺjĺerület-h aszná|at nagy sága: 40 m.

Kĺjzteľület-használat ideje: 2014. december f0.
Köztertilet-haszntńat cé|ja: Teleki Kaľácsonyi Ünnep
Közterület-hasznźiat helye: ^ Teleki tér _ mellékelt téľkép szerint
Közterület-h aszná|at nagy sága.. 40 m'

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2014. december 1.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. decembeľ 11. napján
postázták ki.

t259l2014. (XII.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzź|árulást ad -
teljes díjfizetéssel - aza|ábbi tigyben:

Közteľiilet-haszná|ő, kérelmező: Cľomax Kľt.
(1087 Budapest, Tisztes u. 1.)

Közterület-használat ideje: f0|4. december 0l. - 2016.decembeľ 0l.
KĺjzterĹilet-hasznźůat célja: reklámtábla
Közterület-haszná|athelye: ^ Asztalos S. u. 5.

Közterület-haszntiat nagysága: l m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. decembeľ l.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatot 201'4. decembeľ 05. napján
postázták ki.

1260lf014. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
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(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzt|árulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|źtbbi ĺigyben:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Cľomax Kft.
(1087 Budapest, Tisztes u. 1.)

KozteľĹilet-használat ic|eje: 2014. cĺecęmbęr 01. - 20l6.c|ęcęmbeľ 0l.
Kozteľtilet-használat célja: ľeklámtáb|a
KözterÍilet-haszná|at helye: ^ Strób| Alajos u. 36.
Kozteľü|et-h aszná|at nagy sága: 1 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december l'

A Gazdálkodási Ügvosztály Ĺáiékoztatása alapián: a határozatot 2015. ápľilis 09.. napján
postázták ki.

126|/201'4. (KI.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory közterület-használatihozzájárulást ad
_ teljes díj fizetésse| _ az a|ábbi tigyben :

Kozterĺilet-haszná|ó,kére|mező: HaluxvillI(ft.
(1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 13.)

Közteriilet-használat ideje: f0|4. december 01 . -2015. november 14.

Közteľület-haszná|at cé|ja: hirdetőtábla
Közterület-haszná|at helye: ^ Delej u. 51.
Közterület-haszná|at nagysága: l m.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 14' december l.

il. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Haluxvill Kft.
közteľület-haszná|atźú 2014. november l5-től 2014. november 30-is.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. decembeľ l.

A Gazdálkodási tiwosztály táiékoztatása atapián: a határozatot 20|4. decembeľ 11. napján
postázták ki.

1262/2014. ()ilI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzájárulást ad
_ teljes díjfizetéssel _ az a|źhbi tigyben, amennyiben a BP. Európa Televíziő Zrt. az egy évre
szől'ó dijat előre befizeti:

KözteľÍĺlet-hasznźúő,kérelmező: BP.EuľópaTe|evíziőZrt.
(1085 Budapest, oľcry ift44l48lb.)

Kĺjzterĺilet-használat ideje: 2014. decembeľ 01 . - 2017 . december 01 .



Közterület-haszná|at cé|ja: pavilon
KözterĹilet-haszná|at helye: ^ Szigony u. 8-10.
Kĺjzterĺilet-h aszná|at nagy sága: 7f m,
Díjfizetés ütemezés: éves díjfizetés

Felelős: poIgármester
Határido: 20 14. december 1.

II. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dtint, hogy T. F. részéľe az 5120|3 '(I.I4.) számil
közteriil et-h aszná|ati hozzájźtu|ást f0 | 4. november 3 0-i időponttal vi sszavonj a.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20i4. decembeľ l.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 20|4. decembeľ t7. napján
áfuette szemé|yesen az ĺigyfél.

|263/2014. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy köĺerĺilet-használatihozzájárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-haszntiő,kérelmező: BaloghAttila(egyénivállalkozó)
(1082 Budapest, Baľoss u. 100.)

Közterület-használat ideje: 20|4. december 15. -2014. december f4.
Közteriilet-haszná|at cé|ja: karácsonyi aszta|i árusítás
Közterület-haszná|at helye: ^ Festetics u. 1.

Kozterĺi let-h aszná|at nagy sága: f m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december l.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 20|4. december 12. napján
postázták ki.

1264/f0|4. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy közterĺilet-használatihozzájárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ź.ůbi ügyben:

Kozterület-használő,kérelmező: FaľkasMiháIy(ősteľmelő)
(2377 orkény, Forľás u. 7.)

Közterület-haszná|at ideje: f0|4. december 14. - f0|4. decembeľ 24.
Közterület-haszná|at cé|ja: fenyőfa árusítás
Köztertilet-haszná|at helye: ^ Máľkus EmíIia u. (Rókus kőrház falánál)
Közterü let-h aszná|at nagy sága: f0 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 1.
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A Gazdálkodási UgYosztálv táiékoztatása alaniáni a határozatot 2014. decembeľ 10. napján
postázták ki.

1265/20Í4. ()ilI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazc|álkocĺási és Pénzĺigyi Bizottság ílgy clont, hogy koĺerĺi|et-haszná|atihor'z,ŕljánllást aĺĺ _
teljes díjfizetéssel _ az a1ábbi tiryben:

Köaerület-hasznźiő,kéľe|mező: BálintIľén(egyénivállalkozó)
(1047 Budapest, Baross u. 28.)

Köztertilet-haszná'|aÍ'ideje: 20l4. december0f.-f014.december06.
Kozteľület-haszná|atideje: 2014. december2,ĺ' -f014.december3l.
Közteľület-haszná|atcé|ja: idényjelleguaszta|iárusítás(mikulás,szilveszter)
Köztertilet-haszná|at helye: ^ Blaha Lujzatér 36406 hrsz. Somogyi Béla u. sarok
Közteľület-h aszná|at nagy sága.. 3 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 1.

A GazdáIkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. decembeľ 11. napján
postázták ki.

|266/2014. (KI.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztertilet-használati hozzájárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: oláhMáľia(egyénivá|lalkozó)
( 1 086 Budapest, Népszínház u. 7 -9,)

Közterület-használat ideje: f0|4. december 04. - f0I4. december 06.
Közterület-használat ideje: 2014. december 14. - 20|4' december 23.
KözterĹilet-haszná|at ideje: 2014. december 29. - 20|4. december 31.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: idény jellegu aszta|i árusítás (mikulás, kaľácsony, szilveszter)
Közterĺilet-hasznźiathelye: ^ Népszínházu.7-9.
KözteľüIet-h aszná|at nagy sága: 3 m'

Felelős: polgármester
Hatéridő: 2014. decembeľ 1.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. decembeľ 10. napján
postázták ki.

|267/2014. Cxil.0l.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy kĺizteri'ilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - aza|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: vidákKamilla(egyénivállalkozó)
(1088 Budapest, Krridy Gyula u. 11.)
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Kozterület-haszná|atídeje: f014. december |f . -2014. december 23.
KözterĹilet-hasznźilat cé|ja: fenyőfa árusítás
Koztertilet-haszná|at helye: . Szigony u. - Práter u. sarok (újságos mellett)
Közterület-h aszná|at nagysága: 6 m,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l4. decembeľ l.

A Gazdálkodási ÜgYosztáIv táiékoztatása alanián: a határozatot 2014. december 10. napján
postázták ki.

t268l201'4. (KI.01.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeriilet-használati hozztĘárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: vidákKamilla(egyénivállalkozó)
(l088 Budapest, Krúdy Gyula u. 1l.)

Közterület-haszná|atideje: 2014. december 10. -f0|4.december23.
Köztertilet-hasznźůat cé|ja: fenyofa árusítás
Kozterület-haszná|at helye: ^ Lőrinc pap tér
Kozterĺi|et-h asznźiat nagy sága: 5 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. decembeľ l.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatot 201'4. decembeľ 10. napján
postĺíztálĺ ki.

1269l20t4. (KI.01.) sz. Városgazdá|kodási és PénzĺigyÍ Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzź|árulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-haszná|ő,kérelmező: KľániczRóbeľt(ősteľmelő)
(l042 Budapest, Viľág u.41.)

Köztertilet-használat ideje: f0|4. december 15. - 2014. dęcember 24.
Közterület-haszntilat cé|ja: fenyőfa árusítás
Közteľtilet-haszná|at helye: ^ Szigony u. 36180 hrsz. (Klinikák metróállomás)
Közterti let-h aszná|at nagy sága: f0 m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. december 1.

A Gazdátkodási ÜgYosztáIv táiékoztatása alapián: a határozłtot 2014. decembeľ 12. napján
postázták ki.

1270/2014. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fecske Presszó Kft. kérelmének
me gfár gy a|źlsát februári el ső ti l éséľe el napo lj a.

Felelős: polgármester
Határido: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. febľuáľi első ülése

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: a Fecske Pľesszó Kft. kérelmét a március 16-i

ülésen tárgya|ta a Bizottság.

Javaslat a Budapest VIil., Rökk Szildrd utca 9. szdm alatti, 36678/0/Á/25 helyrajzi szdmon
nyilvóntartott nem lakds céIjĺźra szolgdló helyiség elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés

megkötésére

1f7ll20|4. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') a 2011. április 7 . napján megkötött megállapodást kiegészíti, módosítja ligy, hogy S. P. és S. M.,
akik a megállapodás vevői, a módosítás alapján A. Zs. vevő teljesítési segédei lesznek. A
megállapodásban írt feltételeket vevő teljesítési segédei a kiegészítő megállapodás atáírásának
időpontj ában telj esíti k, igy az adásvétel i szerző dés me gk<itésének akadálya nincs.

2.) a Gazdźikodási, KerĹiletfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi E||enórző Bizottság 841ĺ2010.
(V.19.) szÍ,műhatározat 1.) pontját módosítja úgy, hogy fe|kéri a Kisfalu Kft-t' kt.ildjön eladási
aján|atot A. Zs. részére,hozzájáru| az ingat|an-nyi|vźntartźlsban a 36678/0/Nf5 he|yrajzi számon
nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Rökk Szilárd utca 9. szám a|aÍti, pinceszinti,
leválasztott, 53 m, a|apterületű tárolóhelyiségre vonatkoző adásvéte|i szerzodés A. Zs. vevővel
kerĺiljön megkotésre, az adésvételi szeľződésben S. P. és S. M. haszoné|vezetijogának f0 évre
sző|ô a|ap ítása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügľezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szeľződés aláíľásľa keľü|t 2015. januáľ 13-

án. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Víg utca 18. szdm alatti, 34930/0/Á/35 helyrajzi szómil, hatdrozott időre szóló
bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése

1272120|4. (xil.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi BizotÍság úgy dönt, hogy

1.) az ingat|an-nyilvántartásban a 34930l0/N35^he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Víg utca 18. szám a|aĹti, 49 m, a|apterĺiletű, határozoÍt idejű béľleti joggal teľhelt
nem lakás cé|ú helyiségĺe fennálló elidegenítéstkizźtrő feltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a 34930l0lV35 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIil., Víg utca l8. szám a|atti, 49m" alapterületű, ftildszinti
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irodahelyiségre vonatkozó eladási aján|at bér|o részére történő megküldéséhez, a véteIámak, az
elkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a 3flf013. (VII. 15.) számű önkoľmányzati ľendelet
alapján a forgalmi érték 100 %o-ában, azaz8.450.000,- Ft összegben történo közlése mel|ett.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 20l4. december 8.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés aláíľásra keľült 2015. március 5-
én. Az ĺigy további ĺntézkedést nem igényel.

Supremum Service Rft. bérlő tevékenységi ktir bővítésre vonatkozli kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Horvútlt M. tér 2. szám alatti önkormónyzati tulajdonú nem lakĺts célťl helyiség

vonatkoztÍsdban

tf73/20t4. (xII.0r.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodásiés Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdidrul a Budapest VIII. keri'ilet, 35550/0/A/19 hrsz-on nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Hoľwáth M. téľ 2. szám a|att ta|á|ható, utcai bejáratu füldszinti, 89 m2 alapteľiiletű, nem lakás
célú üzlethelyiséget bérló Supľemum Service Kft. bérleti szerződésének módosításához a
tevékenységi kör bővítése tekintetében, állateledel kiskereskedelem tevékenységge|, f0I6.
november 30. napjáig 74.|33,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és külonszolgáltatási dijak,2016.
december 1. napjától 9f.667,- Ft/hó + Afa + béľleti + közüzemi és külonszolgáltatási dijak
m e gá||ap itás a me l lett.

2') nem tekint el a k<ĺzjegyző e|őtt tett egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásźttő|.

3.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás
cé|járaszolgźiő helyiségek bérbęadásának feltételeiről szóló 35lf013' (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) d) bekezdése a|apjtn az ővadék fe|töltése,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyolda|ú kötelezettségvállalási
nyi|atkozat a|áirásźlt vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. febľuár 10-én a szeľződésmódosítás megkötésľe
keľiilt. Az ügy további intézkedést nem ĺgénye|.

Javaslat a Budapest VIII., Kdlvóľia u .......... szdm alatti épiiletben Iévő lakás pdlydzaton kíviili,
minőségi lakdscseréjével kapcsolatban

12741201'4. (KI.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(If igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzźĄáru| a Budapest VIII., Kálvária u. . ....... szám a|atti, 1 szobás, komfoľt nélküli
komfortfokozatű, f5,30 m, alaptertiletrĺ lakás tekintetében .. bérlővel fennálló bérleti
jogviszony kcizös megegyezéssel töľténő megszüntetésével egyiĺl.ju|eg, a Budapest VIII' Kis
Fuvaros u. szám a|atti 1 szobás, 25,30 m, alapterülettĺ, felkomfoľtos



komfońfokozatű |akás megtekintett ä||apotában töľténő bérbeadásához, határozoľt idore szó|óan
2017 . oktőber 31-ig, azza| a feltéte|Ie|, hogy a bérlő a leadásra kerülő bérleméný senki álta| nem
lakottan adja le, valamint a cseľelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos mrĺszaki helyreállítás a
kijelĺjlt bérlő feladata, ame|yet megáIlapodásban köteles vállalni. . a visszaadott és a béľbe
adandó lakás forgalmi éńék különbözetének 50 %o-ának (]40.000,- Ft) megťlzetése alól mentesül.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december l.

f .) Felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában meghatározott megá||apodás és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. januáľ 31.

3.) Kotelezi ...........-t, hogy az l.) pontban megjelölt lakás binokbavételét kovetően maximum 90
napon belül az á|ta|a használt, Budapest VIII., Ká|vária u. .... .. szźtm alatti lakást
ingóságaitól kiürítve, senki által nem lakottan adja le.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: Budapest VIII. Kis Fuvaros u. . . . ... '. szám alatti lakás birtokbavételét követő

90. nap

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A Megállapodás és a béľleti szerződés a|áírása megtłirtént.
Azíigy további intézkedést nem igényel.

Iavaslat a ,,MCS/2014. típusti', kétfurdulós minőségi lakdscsere pdlyózat eredményének
megdllapítlÍsdra

1275/201'4. (KI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Y ttr o s gazdál ko dás i é s Pénzü gyi Bizottság ú gy dönt, ho gy :

1.) a ,,MCS|2014. típusú'' pá|yázaton meghiľdetett, Budapest vlil., Bauer Sándor utca 4. III.
emelet t5. szźtm alatti lakásra benýjtott pá|yázat nyeľtese:

B. K. és B. L. (l3 pont)

Nincs soľľendben következő pá'|y źnő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határido: 2014. decembeľ 1.

2.) a ,,MCS/2014. típusú'' pźiyźnaton meghirdetett, Budapest VIII., Dankó utca 7. I. emelet 4.
szám a|aÍti lakásra benyújtott pźúyázat nyeľtese:

G. D. (14 pont)

Nincs sorrendben következő pá|y aző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

'!
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3.) a ,,MCS/2014. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest M[., Kisfaludy utca 5. III. emelet 7.
szám aIaÍti lakásra benyújtott pá|yćnat nyertese:

L.Z. (15 pont)

Sorľendben következő pá|yáző:

G. Cs. K. (12 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20l4. december 1.

4.) a,,MCS/2014. típusú'' pá|yázaton meghiľdetett, Budapest VIII.' Kisfa|udy utca7. ftildszint 11.
szám a|atti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

J. S., J. S. (14 pont)

Sorrendben kovetkező pźiyáző:

P. L. (13 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 1.

5.) a ,,MCS|2014. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest vIII.o Lovassy Lász|ő utca 6. I.
emelet 20. szám alatti lakásra benyújtott pźúyázat nyeľtese:

K. J. (13 pont)

Nincs sorrendben kovetkező pá|yáző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

6.) a ,,MCS/2014. típusli'' pźt|yázaton meghirdetett, Budapest VIII., Pľáter utca 55. félemelet 7.
szám a|aÍti lakásra benyújtott pźiyázat nyertese:

S. Zs. (12 pont)

Nincs sorľendben kovetkező pźiyáző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december l.

7.) a ,,MCS/2014. típusú'' pźiyźaaton meghirdetett, Budapest W[., Tömő atca23{A.II. emelet 35.
szám a|atti lakásra benyujtott pźůyázat nyertese:

S. G. (i4 pont)

Nincs sorrendben következő pá|y áző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatôja
Határidő: 20|4. dęcember |.
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8.) felkéri a Kisfa|u Kft-t' hogy az 7.),2'),3.),4.),5.),6.) és 7.) pontban meghatározott |akásokra
vonatkozóan a nyertes pályazőkka|, illetve a nyeľtes visszalépése vagy kiesése esetén a
sorrendben következő pá|yázőkka| a bérleti szerzodést kcisse meg.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I5 . február 28.

9.) apá|yázatra kiírt lakásokra kötött bérleti szerződésbe be|e kell foglalni' hogy a bérlő a lakást a
bérleti szerződés megkötéSétő| szźtmitoÍt l0 évig nem veheti meg.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2014. december l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi nyilatkozatok, és a béľleti szeľződések
aláíľása megtöľtént. A" ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Badapest VIII.' Tolnai L. u 2l. szĺÍm alatti, gázszolgóltatds nélkül maradt
i)nkormdnyzati lakóépületbe visszakijlttizött lakók ttibblet kijzmíí kijltségeinek megtérítésére

127612014. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ílgy dönt, hogy

l.) Budapest VIII., Tolnai L. u. 2|. szám alatti önkormtnyzati tulajdonú épületben af0I3. november
28-án keletkezett tuzeset kapcsán történt gázkizárásból eredően, bér|ó źita| bérelt,
Budapest VIII., Tolnai L. u. f|. ... . szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elektľomos
fűtés miatt keletkezett közuzemi többlet kiadásait az onkormányzat 93.6|5,- Ft összegben
megtéríti, amennyiben a bérlő eľre vonatkozőan megállapodást köt. A kifizetendő összegből le
kell vonni a megállapodás a|źirásźtig felmerülő lejáľt követelések összegét (20|4. szeptember 30-
ig 0,- Ft).

2.) a megá|lapodásban rogzíteni kell, hogy a bérlő az I.) pontban foglalt osszeg megfizetésével
egyidejűleg lemond minden további kártérítési és egyéb igényéről az Önkormányzatta| szemben'

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a jelen határozat szerinti megállapodás megk<itésére és a kifizetéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Határido: 20|4. december 3l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A béľlővel a megállapodás 2014. decembeľ 05-én
megktitve, pénziigyi teljesítés megttiľtént.

t277/20t4. (xu.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozatz
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) Budapest VIII., Tolnai L. u. f|. szám alatti ĺinkormányzati tulajdonri épületben a20|3. november
28-án keletkezett tuzeset kapcsán toľtént gázkizárásból eredően, bér|ő á|ta| bérelt,
Budapest VIII., Tolnai L. u. 2|' ... szám a|atti, onkormányzati tulajdonú lakás



elektromos fiĺtés miatt keletkezett kozuzemi több|et kiadásait az onkormányzat 40.543,- Ft
összegben megtéríti, amennyiben a bérlő erre vonatkozőan megállapodáSt kot. A kifizetendő
összegből le kell vonni a megál|apodás a|áírásáig felmerülo lejárt kovetelések összegét (f0|4.
szeptember 3O-ig 0,- Ft).

f.) a megállapodásban rögzíteni kell, hogy a bérlő az |.) pontban foglalt összeg megfizetésével
egyidejűleg lemond minden további kártérítési és egyéb igényéről azonkormányzaĹta| szemben.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a je|en határozat
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 3 1.

szeľinti megállapodás megkötésére és a kifizetéssel

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľlővel a megállapodás 2014. decembeľ 05.én
megkötve, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

A Kisfalu Kft. Alapító okiratúnak mljdosítúsa

1278/20t4. (KI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság a20|3. évi CLXXVII. tĺirvény 9. $ (2) bekezdésében
foglaltakľa tekintettel dönt a társaság f0I3. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban ál|ó
továbbműködéséľől. A Kisfalu Kft.. az előterjesztés mellékletét képező Alapító okirat módosítását
elfogadja, és felkéri a polgármesteľt annak a|áirásttra.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december l5.

Ä Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Aza|apítőokiľat módosításának aláíľása megtłiÉént

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Baross u 112. szúm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
Iakds céIíl helykég bérbeaddsóra kiírt nyilvdnos póIyózat lezdrĺźsdra, az eredmény megdllapításúra

1279/f014. (KI.01.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Baross u. II2. szám alatt elhelyezkedő, 3549Il0lN36 hrsz-il, 208 m2

alaptert'iletű, üres önkormányzati tulajdonú, utcai bejáľatú foldszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadására a Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság 872lf0|4.(vm.1l.) számúhatározata
a|apján kiílt nyilvános egyfoľdu|ős pźł|yázatot érvényesnek, de eľedménýelennek rryilvánítja.

f .) újabb pályázat kiírásáről nem dcint, egyben felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a későbbiekben tegyen
javaslatot a helyiség hasznosít.ásáľa vonatkozóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 20 1 4. december 8.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása a|apián: Az ügy további intézkedést nem igényel.
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ntĺsor VAGYUNK ,66 KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriitet, Nagy Fuvaros u. 22-24.
szóm alatti üres ijnkormdnyzati tulajdoníl helyiségre

|28012014. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(ĺ.2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vI[.,35081/0/A/57 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
Nagy Fuvaľos u. f2-24. szám a|att elhelyezkedő, 56mf alapteľĺiletű' ĺires, onkormányzati
tulajdonli' utcai bejáľatú, füldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan idore a HoSoK
VAGYUNK '66'Kft. részére, vegyeskereskedés (szeszźrusitás nélktil) tevékenység cé|jára,
53.333'- Ft/hó + Afa bérleti * közüzemi és különszolgá|tatási díjak osszegen.

2') a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuáľosi tnkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelo
óvadék megťlzetését, va|amint a 77. $ (a) bekezdése a|apjźĺn kozjegyző e|ott egyoldalú
kijte l ezetts é gv á|1 a| ási ny i l atkozat a|áir ását v á||a|j a a lee n d ő b érl ő.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l4. december 8.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: 2014. decembeľ 4-én íľásban éľtesítették a bizottsági
dtintésről. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belül nem keľült sor a szerződés megkötéséľe. Az ügy
további ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rókóczi tit 5I. szúm alatti iires, önkormúnyzati tulajdonú nem
lakds céIti helyiség bérbeaddsdra kiírt nyilvdnos pólydzat leuźrúsĺÍra, az eredmény megdllapítdsóra

|28112014. (KI.01.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizoffság rigy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII., Rákóczi ilt 5|. szám a|atti, 3464Ilo/N3 hrsz-ű, 246 mf alapterületű utcai
bejáratú ftjldszinti + magasfüldszinti nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadására a
Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 84|/2014. (VIII. 04.) szźtmű határozata alapján kiít
nyilvános egyfordulós pá|yázatot éľvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.

f ') űjabb pźúytlzat kiírásáről nem dönt, egyben felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a későbbiekben tegyen
j avaslatot a helyi ség hasznos ítására vonatkozóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. decembeľ 8.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: apáiyázat 2015. 06. 03. és 06. 25.között kĺíľásľa keľült.

A Rdkóczi ílt 57. szdmú Társashúz peren kívüIi egyeuégi ajónlata a Budapest VIII. Rúkóczi ílt 57.
(Lutlter u 1/b.) szdm alatti bérleményre vonatkozóan

1f82ĺ201'4. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
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(l1 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja^a Budapest vI[.' Rákóczi űt 57. (Luther u. 1lB.) szám a|aÍti,34637/0/NtI7
hrsz-ú, 4f m' alapterületű utcai, fülszinti, nem lakás célú helyiség vonatkozásában a PKKB előtt
Íblyamatban lévo, l4'P.5f'76912013. számű perben a Rákóczi 5.1. számű 'l.ársasház peren kíviili
egyezségi ajźtnlatát az a|ábbiak szerint:

a) a felek közösen kérik a bíróságtól a per szüneteltetését,

b) a per szüneteltetése alatt a tźlrsasház köteles saját költségén e|végezni a Budapest VIII.,
Rákóczi tń 57. (Luther u. l/b.) szám a|atti,34637l0lAl||7 hrsz-ű onkormányzati tulajdonú
bérleményben található gázvezeték és a bérlemény alatti pincében ta|á|hatő gáz a|apvezeték
közötti, mintegy 4 méter felszálló megszakított vezeték helyreállítását legkésőbb 2015. április
30-ig,

c) a jelen határozat 1.) b) pontjában foglaltak maľadéktalan teljesĺilése esetén azÖnkormányzat
eláll a kieső bérleti díj tekintetében f9 1 .052,- Ft követeléstől.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy kössön megállapodást a Rákóczi 57. szźlmű Tfusasházza| az |.)
pontban foglaltak szerint, amelyben atźrsasház kötelezettséget vállal a helyreállítás határidoben
töľténo e|végzéséľe.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a megállapodás aláíľását követően kéľje a peres eljárás
szüneteltetését, és amennyiben a megállapodásban foglaltak nem teljesülnek, a per folýatását.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határido: 2014. december 8.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A megállapodás 2015. febľuár 6-án megkiitésľe keľült a
Társasházza|. Az ügy további ĺntézkedést nem igénye|.

ravaslat a Budapest VIII.' KisÍüludy u. ...... szdm alattí lakds cserelakdsként történő
béľbeaddsdra lakdsgazddlkodds i feladato k teljesítése körében

1283ĺ2014. (KI.01.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(lf igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1 .) a Budapest VIII. Lujza u. . . . . . . . . . . . . szám alatti l szoba, felkomfoľto s, 33,65 m2 alaptertiletű lakás
tekintetében F. F. bérlővel fennálló bérleti jogviszony ktizĺjs megegyezéssel t<jľténo

megszüntetésével egyidejűleg, másik cserelakás biztositásával a Budapest VIII., Kisfaludy u.

. .... szám alatti 1 szoba, 3f ,71 m2 alapterületrí, komfoľtos lakást - a bérbeadó áItaI trténő
bekaltzhető állapot biztosítasát kovetően - bérbe adja F. F. részére,hatítrozat|an időľe szólóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 1.

2.) hozzájáru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Kisfaludy u. .. szám alatti 1 szoba, 32,7|
m2 alaptertiletű, komfoľtos lakás lakhatóvá tételének költsége a f0I4. évi költségvetésben a
I|604 címen nyilvántaľtott' MNP III. önként vállalt kiadások keret terhére történjen, amelynek
bruttó költsése 2.4l5.000.- Ft.
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Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Határido: 20l4. december 1.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában foglalt megállapodás és bér|eti szęrződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. január 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A megállapodás, és a béľ|eti szerződés a|áírása megtöľtént.
Az iigy további intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Budapest VIII., Kis Fuvaros u............. szdm alatti lakds cserelakdsként
tii rt é n ő b ér b eadĺźs ór a lak ds g azdúI k o dás i fe I adat o k t e Ij e s í't é s e k ij r é b en

|f84lf0|4. (KI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(lf igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságúgy dönt, hogy:

l.) Budapest VIII., Bauer u. '. szám a|atti lakás 1 szoba, komfort nélkĺili, f5,|6 m2

alaptertiletű lakás tekintetében . béľlővel fennálló bérleti jogviszony kcĺzös megegyezéssel
toľténő megszüntetésével egyidejűleg, másik cserelakás biĺosításával a Budapest VIII', Kis
Fuvaros u. .... ... szám alatti l szobás,33,01 m2 alaptertiletű, komfoftos |akást- a
bérbeadó által trténő bekalnzhető állapot biztosítasát kovetően - bérbe adja ......... részére,
határ ozat|an időre szó lóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 1.

2.) hozzźýáru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. ..... szźtm a|atti l szobás, 33,0l
m. alapteriiletű' komfoľtos lakás lakhatóvá tételének költsége a f0I4. évi, a Józsefuáľosi
onkormányzat á'|ta| a I|60f címen biztosított lakások karbantartása keret terhéľe történjen,
amelynek bľuttó költsége 1.575.000,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. december 1.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźlrozat 1.) pontjában foglalt megá|lapodás és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft.. ugyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. január 3|.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a béľIetĺ szeľződés aláíľása megtöľtént.
Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat az ,,A Polgdrmesteri Hivatalfőlépcsőjének textiles burkolúsa,felújítósa, tárgyú,
kijzbeszerzési értékltatáľt el nem érő beszerzési eljórds eredményének megóIlapítósdra

1287ĺ2014. oilI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(10 igen' 3 nem, f tartőzkodás szavazattal)
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A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,A Polgármesteri Hivatal fólépcsőjének textiles burkolása, felújítása'' tárgyű, közbeszerzési
érté|<határt el nem érőbeszerzési eliárás eredménves.

Felelős: jegyző
Határidő. 2014. december 8.

2. abeszerzési eljárás nyertese a Padlókirály Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Mező u. 11. I.em./4.,
cégjeryzékszáma: 0I-09-|7f646), amely a legalacsonyabb összegű, érvényes ajźn|atot adta,
ajánIata az aján|aÍkéro rendelkezésére álló fedezęten belül van, alkalmas a szerződés teljesítésére és
nem áll kizźlrő ok hatálya alatt.
Elfogadott ajánlati ár (bruttó) : 6.428.5 1 1,- Ft.

Felelős: jegyző
Határidő: 20l4. december 8.

3. ahatározatZ. pontja a|apján felkéri a jegyzot avźil|alkozási szerződés a|áirtsára.

Felelős: jegyzó
Határidő: 20|4. decembeľ 15.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása a|apián: A válla|kozźsi szerződés megkötésľe került, a
kivitelezés a szerződésben foglaltak szeľĺnt hatáľĺdőben elkészült.

Közter iilet- h as znáI ati kér elme k e lb.íľáI ás a

t288l2014. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

L A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használatihozzájárulást ad

- díjmentességgel _ aza|ábbi ĺiryben:

Közteľület-haszná|ő,kérelmező: TáľsasházKőfaľagóu.5.
(Kisfalu Kft. l084 Budapest, oľ u. 8.)

Kozterület-használat ideje: 2014. december 08. - f0|5. április 30.
Közteriilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület(á||ványozźs)
Közterület-hasznáIat helye: 

^ 

Kőfaragó u. 5.

Kozteľület-h aszntilat nagy sága: 7 f ,5 m.

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014. december 8'

il' A VárosgazdáIkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszi a Tźtrsasház
Kőfaragó u. 5. köztcrĹi|ct-hasznźiatát20|4. novcmber 30.tő12014. december 08-ig.

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2014. december 8.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása a|apián: a közterület-használati hozzájárulásľól a
kéľelmezőt éľtesítettiik

Í289/2014. (KI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata



(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterüIet-használatihozzź|árulást ad
_ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi tigyben:

Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: CityCentľeApartmentsKkt.
(i 158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 64.)

Közterület-használat ideje: 20|4. december 08. _2017 . szeptember 14.

Közterĺilet-haszntiat céIja: Rek|ámtábla
Közterület-haszná|at helye: ^ Szentkirályi u. 5.

Közterület-h asznźiat narysága: l m.

Felelős : polgármester
Határidő: 20l4. december 8.

II. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a City Centre
Apartments Kkt' köaerület-haszná|atźif014. szeptember |5-to|f0|4. december 08-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014' december 8.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2014. december 10. napján
postázták ki.

129012014. (KI.08.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺ.ilet-használatihozzájárulást ad _
teljes díjfizetéssel _ az a|źbbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő,kére|mező: ónodiTamás(egyénivállalkozó)
(1082 Budapest, Naglrtemplom u. 5.)

Közterület-használat ideje: 20l4. december 12. -2014. december 23.
2014. december 29. - f014. december 3 1.

"özterület-ha 
szná|at cé|ja: idény jelleg u aszta|iárusítiás (karácsony, szilveszter)

Közterĺilet-haszntůat helye: ^ Szigony u. 36180 hrsz.
Közterület-ha sznźĺ|at nagy sága: 2 m.

Felelős : po|gármesteľ

' Határidő:2Ol4. december 8.

l A Gazdá|kodási UeYosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatot 20t4. decembeľ 17. napján
i postázták ki.

|291/f014. (XII.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hory közterĹilet-használatihozzźĘárulást ad

- díjmentességgel - az a|źłbbi ügyben azzal a feltétellel, hory:

o a szelektív szigetek 5 m sugarú környezetét a Fővárosi KözterĹilet-fenntaľtó Zrt. (Kére|mező)
köteles tisztźn tartani :

79



. paflasz esetén azonnali felĺilvizsgá|at szĺikséges, és amennyiben inđokolt az áthe|yezés, azt a
Kérelmező térítésmentesen biztosítja;

o az utemezett, heti három alkalommal töľténő edénytirítéseken felül az edények környezetének
á||apotźú aKére|mezonek minden nap ellenőriznie kell, és amennyiben szükséges azonnali
intézkedést tesznek.

Köĺerület-haszná|ő, kérelmező: Főváľosi Közterület-fenntaľtó Nonprofit Zľt.
(1098 Budapest. Alťoldi u. 7.)

Közterület-használatideje: 2014. decembęr08. -20|7.december3l.
Kozterĺilet-hasznźiat cé|ja: szelektív hulladékgyĺĺjtő-sziget
KözterĹilet-haszná|at helye: melléklet szeľinti helyszínek
Kozterület-haszntiatnagysága: me|léklet szerint

Felelős : polgármester
Határidő: 20l4. december 8.

il. A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi helyszínekľe, mint az
onkormányzati tulajdonban Iévő közterületekľe vonatkozó tulajdonosi joggyakorló visszavonja a
kĺjzterü l et-h asznźilati hozzźĘ ár u| ást:

o Golgota tér - Delej utca sarok
o Baross u. 1 l 1./b. mögött
o Jźzmin u. 16. A-val szemben (úttesten)
o Nagyfuvaros u. 74. sz. szemben (Auróra u. Rendelo főbejárattńől kb. 10 m-re úttesten)
o Tisztes utca - Oszttiy u. sarok
. Szźnadostlt26-ta| szemben (Ciprus u. sarok)

Felelős :polgármester
Határidő: 2014. december 8.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: a határozatot 20|4. decembeľ 10. napján
postázták ki.

Tulajdonosi houójdrulás a Budapest VIII. ker. Corvin sétány 3. sz. (II9/B tömb) elektromos
bekötések (10 kV és I kĄ létesítésének kiizteríileti munkdihoz

t292/2014. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 1 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását adja, a
BudapestVIII' ker. Corvin sétány 3. szźtm alatti elektromos bekötések (10 kV és 1 kV) létesítésének
közterületi munkáihoz.

IJgyiratszám: 16-|499lf014.
Kérelmező: ELMÚ Há|őzatiKft. megbízásából GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft'.
Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Nagýemplom utca (hrsz.: 36306) bontással és

buľkolatbontással éľintett.

He|y r eá||íttts i köte l ezetts é g :

- a burkolatbontással éľintett járda bontási szélességben és teljes rétegľendjében történő végleges
helyreálIítása,

- a buľkolatbontás helyszínét elkerĺ'ilő útvonalat jól |áthatőan je|zik, és tájékoztatják az
úthaszn álókat a burkolatbontás várható időtaltamáról.
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- kötelezi a kivitelezot a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyľe aberuháző
és kivitelező kozösen 5 év saranciźLtvá||a|.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes' a kivitelezés terĺi|etén éľintett kcĺzműtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

eloírásai a|apjánvégzi az építést, valamint tőlük helyszíni szakfe|tigyelet kér.
- Felhagyott közmű, vezeték, kábel a floldben nem maradhat.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 8.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi és közűtkeze|ői hozzájáľu|ás
kiadása megtiiľtént.

A Budapest VIII., Auróra u 6. szdm alattifi)ldszinti, 35028/0/A/I helyrajzi szdmú, hatdro7,ott időre
suÍIó bérleti joggal terhelt mííhely ltelyiség elidegenítése

|293/20Í4. ()ilI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattz|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l) az ingat|an-nyilvántartásban a 35028ĺ0lN| he|yrajzi szfmon nyilvántartotl, természetben a
Budapest VI[., Auľóra u. 6. szźlm a|atti ftjldszinti, 49 m, a|aptertiletíi, határozott idejű bérleti
jogga| terhelt nem lakás célú helyiségľe fennálló elidegenítéstkizźrő feltétel alól felmentést ad,

2) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a 350f8l0lAl| he|yrajzi sz^ámon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII., Auróra u. 6. szám alatti ťoldszinti, 49 m, alapterületű miĺhely
helyiségre vonatkozó eladási aján|aÍ' béfló részére történő megküldéséhez, a véte|ámak, az
elkésztĺlt forgalmi értékbecslés, valamint a3f/20|3. (VII. l5.) számú <inkormányzati rendelet 17.

$ (l) bekezdése alapján a forgalmi éľték I00 %o-ábary aZaZ 5.880.000,- Ft összegben történő
koz|ése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Határidő: 20|4. december 15.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: Az adásvételi
további intézkedést nem igénye|.

szerződés nem kerĺilt a|áłírásra. Az ügy

bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerijlet, Vajdahunyad u 23. szdm alatti üres
ön kormdnyzati tulaj donú pinceszinti tórohí-ľekesz vonatkozds dban

1294lf01,4. (KI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi BŁottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy:

1. hoqiidrul a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. szám a|atti,35669l0lNI9 hrsz-ú, összesel
111 m2 alapterületrĺ pinceszinti raktárhelyiségen belĹil elhelyezkedő 31. soľszámú, 4 m?
alapterületíĺ tároló-rekeszbérbeadásáhozhatétrozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikotésével,

magánszemé|y részére raktározts cé|jára 1.875'- Ft/hó + Afa béľleti + közĺizemi és
különszolgáltatáSi díjak tisszegen'
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f. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (vI. 20.) számil
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapjárr 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

3. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35120|3. (VI. fO.) szźmű Budapest Józsefváros onkormányzati ľendelet 17. {i

(5) c) pontja alapján eltekint a közjegyzo előtti egyoldalú kötelezettség:łá||aló nyilatkozat
megtételétől'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határido: 20|4. december l5.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. december 2f-én a szerződés megktitésľe keľii|t. Az
iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Bauer S. u. . szám alatti lakds cserelakdsként ttirténő
b érbeaddsdra lakds gazddlkoddsi feladato k telj esítése köréb en

tf95/20t4. (KI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) Budapest VIII., Bauer u. ..... ...... szám alatti lakás l szoba, félkomfortos,26,|0 m2 alapterĺilehĺ
lakás tekintetében .. bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő
megsztintetésével egyidejűleg, másik cserelakás biztosításával a Budapest VIII.' Bauer S. u.

... szám alatti l+fél szobás, 40,10 m2 alapterületíí, komfortos lakást - ą béľbeadó áItąl
torténő bekoltözhető állapot biztosításót kovetőcn - bérbe adja ... részére,határozottidóre
sző|őan - 20 | 5 . j ún ius 3 0 . napj áig, előbérleti j o g biztos ításával.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20i4. december 8.

f.) |1q^zzájźru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Bauer S. u. . ... szám alatti l+fél szobás,40,10
m, alapterületű, komfoľtos lakás lakhatóvá tételének költsége a 20|4. évi, a Józsefuárosi
onkormányzat á|ta| a 1.I60f. címen biztosított lakások karbantartása keret terhére történjen,

amelynek bruttó költsége l57.500.- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

3') felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában foglalt megállapodás és béľleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20 I 5 . februźtr f8.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a béľleti szeľződés aláíľása megttiľtént.
Az ůĺgy további intézkedést nem igényel.

J av a s I at az,, I H/2 0 1 4. típ us li', b érl a k ds p dly ózat er e dmé ny é ne k me g dll ap í.t ds ĺźr a
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12961201'4. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az ,,IWf014. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest Wil.o Auróľa utca 15. Ítildszint 6.
szám a|atti lakásra benyújtott pá"|yázat nyertese:

Sz. P., Sz. G. F. A. (6 pont)

Sorrendben következo pá|y áző:

Sz. A.o Sz. T. R. (4 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

2.) az,,|Wf0I4. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest vI[.' Dobozi utca 17. fiildszint 10.
szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

P. T. M., P. T. M. (8 pont)

Nincs soľrendben következő pá|yźnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014' december 8.

3.) az,,|W20|4. típusú'' pźilyázaton meghirdetett, Budapest vm.' Dugonics utca 1l. I. emelet
22. szám alatti lakásra benyújtott pźůyźvat nyertese:

O. J., O. F. A. (3 pont)

Nincs soľrendben következő pá|yźnő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 4. december 8.

4.) az ,,IW20I4. típusú'' pá|yźnaton meghirdetett, Budapest VIII., Nagy Templom utca 12lb.
ftildszint 27. szám alaffi lakásra benyújtott pźiyázat nyeľtese:

K. J., K. K. A. (9 pont)

S oľrendben következő pá|y tnő :

R. P., G. B. (8 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 14. decembeľ 8.

5.) az ,,IW20|4. típusú'' pźiyázaton meghiľdetett, Budapest Eil., Satgótaľjáni utca 19. I.
emelet 6. szám alatti lakásra benýjtott pá|yázat nyeľtese:

M.D., M. N. D. (6 pont)

Nincs sorľendben következő pá|yáző.

'.:

'.t
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Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 8.

6.) az ,,IÍI/20I4. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest W[., Szĺgetváľi utca 4. I. emelet
|4. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

H. N., H. T. Sz. (4 pont)

Nincs sorrendben következő pźiy áző.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 1 4. december 8.

,7.) az ,,IW2014. típusú'' ptiyázaton meghirdetett, Budapest vilL' Vajdahunyad utca 8. I.
eme|et 8. szám alatti lakásra benyújtott pá|yźnat nyertese:

I. F.,I. G. R. (7 pont)

Sorrendben következo pźilyáző soľsolás útján:

K.K., K. B. A. (4 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határido: 20l4' december 8.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az I.),f .),3.),4.),5.),6.) és 7.) pontban meghatározott lakásokľa
vonatkozóan a nyertes pźúyázőkka| illetve a nyertes visszalépése vagy kiesése esetén a
sorrendben kĺjvetkező pá|yázőkka| a bérleti szęrződést kcisse meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. február 28'

9.) a pá|yázatra kiíľt lakásoka kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a béľIő a lakást a
bérleti szerzodés megkotésétő| számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014' december 8.

10.) Sz. Z.ésSz.Z.,J.F.ésT.L.V.,R.J.ésR.Sz.M., A.Z.,M.J.ésD.I.,valamintN.Á'esN.
M. M. pá|yźzők pályźnati aján|atźń - tekintettel arra, hogy azok nem feleltek meg a pá|yázati
feltételeknek - éľvénýelennek nyilvánítja.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 8.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A tulajdonosi nyilatkozatok, és a bérleti szeľződések
a|áírása megtöľtént.

A Kisfal u Kft. Vagy o ng azddl k o dás i s zeľződé s é n e k meg It o s s za b b ít ds a

1f97ĺ2014. (KI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest Fováros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat és a Kisfa|u Józsefuáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. kozott f014' január l-jétől hatályos Yagyongazdálkodási szerződés
módosítást - a melléklet szerint, az abban foglalt módosításokkal eg1i'itt - meghosszabbitja 20|5.
december 31-ig.

2.) felkéri a polgáľmestert az előterjesztés mellékletét képező Yagyongazdálkodási szerződés
módosítás a|źirására.

Felelős: polgármester, Kisfa|u Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. decembeľ 15.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: A VagyongazdáIkodási szerzÍiďés hosszabbítása aláíľásľa
keľĺilt.

Lakds elidegenítésével kapcsolütos vételÍtr és eladdsi ajdnlat jóvltllagydsa (5 db)

|298/20|4. (xII.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt' hogy

1.) az ingat|an-nyi|vántartásban a .... he|yrajzi számon nyilvántaftott, természetben a
Budapest VIII., József kŕiľút..... sztlm a|atti, 2|mz alapteľületű, határozott idejű
bérletijoggal terhelt lakásra fennálló elidegenítéstkizárő fęltétel alól felmentést ad,

2.) hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József kiiľút . szám a|atÍi, 21m2 alapteľületti,
komfon nélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére töľténő
megküldéséhez, a vételáľnak, aze|készu|t forgalmi értékbecslés, valamint a33120|3. (VII. 15.)
számű önkoľmányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjttn a forgalmi érték95%o-ában,
azaz3.667.000,- Ft összegben torténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 15'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az ađásvételi szerződés nem keľiilt a|áírásra. Az iĺgy
további intézkedést nem igényel.

1299/2014. QilI.O8.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 2 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan.nyilvántaľtásban a

..... helyrajzi számon nyilvántaľtott,természetben a Budapest VIn.' Leonaľdo da Vinci u.
... sztlm a|aÍti, 74m2 alapterületű lakásra határozat|an idejii bérleti jogviszonnyal

rendelkező bérlő részére töľténő eladási aján|at kiki.ildéséhez, a 33/20|3. (vII. 15.) számtl
önkoľmányzati rendelet 19. s (l) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatározoÍtak
szerint, az e|készij|t forgalmi értékbecslésben megállapÍtott forgalmi éľték 50 %o-ával megegyező
cisszegű, 6.350.000,- Ft véte|ár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 15.
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A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés nem keľü|t a|áíľásľa. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

|300lf014. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 2 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźtru| az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon 

^nyilvántaľtott, 
természetben a Budapest VIII., József kľt.

.. szám a|atti, 63 m' alapterületrí lakásra batźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33lf0|3!Yil. l5.) számú
önkormányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a komfortos lakás énékesítésére meghatározottak
szerint, az e|készu|t forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-áva| megegyező
osszegű, 7.0f5.000,- Ft vételár kcjzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. december 15.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés nem keľült aláíľásra. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

I30I/f01'4. (xil.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 2 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a
he|yrajzi számon 

^nyilvántartott, 
természetben a Budapest vI[.' József krt.

.. szám a|atti, 64 m, alapterĺ.iletű lakásra hatérozatlan idejiÍ bér|eti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére töľténo eladási aján|at kiküldéséhez, a 33/f0I3.(YL l5.) számtl
önkormányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatározoÍtak
szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-áva| megegyező
összegű, 7.l35.000,- Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20 14. december 1 5.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés aláíľásra keľült 2015. januáľ 20.
napján. A" ügy további intézkedést nem igényel.

130f/201'4. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ' igen' 1l nem, 3 tartőzkodás szavazztta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a ... .... helyrajzi szómon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Jóuef krĹ ......... szóm aĺatti, 39 m' aĺapterületiÍ ĺakásra hatórozatlan
idejiÍ béľIetijogviszonnyaĺ rendelkező bérlő részére torténő eĺadási ajánlat kiküldéséhez, a 33/20I3'
(ĺ/II. ]5.) számli onkormányzati rendelet 19. s (1) bekezdésében, afélkomfortos lakás értékesítésére
meghatározottak szerint, az elkészültforgaĺmi éľtékbecslésben megállapítottforgalnli érték 25 %-nal
megegyező osszegii, I.940.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója

;;::


