
Hatáľidő: f014. december 1 5.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alaľlián: A bérlőt értesítették a hatźtozatrő|. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

soD Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Auróra u 6. szdm
alatti ö nkormdny zati t ulajdon íl hely iség vonatkozás úban

|303/f0t4. (KI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(13 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory:

1 .) hozzájdrul a Budapest vI[.' 35028 l0lN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.'
Auľóľa u. 6. szám a|att ta|tt|hatő, f3 m2 alaptert'iletű, üres, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, foldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével a SoD Bt. részére, vaľľoda és ľaktáľozás cé|jźlra,23.967'- Ft/hó +

Áfa béľleti * közüzemi és különszolgá|tatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában ál|ó nem
lakás céljrára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.) szám,ű

Budapest Józsefuárosi Önkormányzati rendelet 14' $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a l7. $ (4)bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i ny i|atko zat a|áír tsát vál l alj a a leendo bérl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügľezető igazgatőja
Határidő: 20|4. decembeľ 15.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián:2015. január |f-én a szeľződés megkötésre keľĺilt. Az ĺigy
további intézkedést nem igényel.

Harun Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u I25. saźm alatti iires
ö n k o r mdny zati t alaj do n ú h ely is é g v o n at k o łts db an

1304/2014. QüI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(4 igen' 9 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

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

I.) nem járul hozzd a Budapest VIII. 35918/0/u2 helyrajzi szómon nyilvántartott, a Budapest
VIII., Baľoss u. ]25. szám alatti, 20 m, aĺapteľĺ;letű üres, onkormányzati tuĺajdorui, utcai,

ÍöIdszinti bejdratú nem lakńs célú helyiség bérbeaddsłźhoz a Harun Hungary Kfi. részére a bérleti
díj közos kokség összegen történő mególlapítósa mellett.

2.) hozzájórul a Budapest VIII., 359]8/0/A/2 helyrajzi számon nyilvóntartott, a Budapest ĺ.III.,

Baross u. l25. szám alatt taláIható, 20 m, alapterületű, ijres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratú, foldszinti nem lakás céIú helyiség bérbeadásához határozatlan időre a Hąrun Hungary
Kft. részére, iroda céljára, 19.333,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és kul\n szolgáltatósi díjak
összegen.

3.) a béľIeti szerződĺźs megkotésének feltétele, hogl az onkormónyzat tulajdonában álló nenl
lakás céIjára szolgóIó helyiségek bérbeadásának feltételetről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.) számú



Budapest Józsefvárosi onkoľmányzati rendelet 14. s Q) bekezdése alapján 3 havi bérteti díjnak
megfelelő óvadék megftzetését, valamint a 17' $ (4) bekezdése alapjón kozjeg1łző eĺőtt eg1loldalú
kot e l e z e tt s é gv áI I aĺás i nyil atko z at al áír as át v állalj a a ĺe endő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: f0|4. december 15.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľlőt éľtesítették a határozatrói. Az ügy továbbĺ
intézkedést nem igénye|.

Raulino Bt. bérleti díj felüIvizsgĺźlati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. Kiss l. u 11.
szdm alatt bérelt nem lakds céIjdra szolgĺźIó pinceltelyíség vonatkozásóban

t305/f014. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(|f igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzá a Raulino Bt. részére, az
általa bérelt, Budapest vr[., Kiss J. u. 11. szám a|atti 34650ĺN41hrsz-tl,125 mf alapterületű utcai,
pinceszinti, nem lakás célú üzlethelyiség vonatkozásában a bérleti szerződés módosításához és a
bérleti díj cstikkentéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december 15.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. decembeľ 10-én írásban értesítették a bizottsági
döntésľől. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat ajelzőrendszeres hdzi segítségnyújtás elkźtás biztosítdsa ésjinanszírozdsa tdrgydban kötött
s zeľződés młí do s ítds dr a

1306/201'4. (KI.08.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatőság és a Budapest Józsefuárosi
onkormányzatkozött 2014. április 28.napjánkötött, jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás e||źtása
tźtrgyźtban kötött szerződés módosítását az e|őterjesztés 2. számű mellékletében foglalt
tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i4. december 8'

2. felkéri a polgármestert a határozat |. pontjában elfogadott szerződésmódosítás a|áirására.

Felelős: polgármester
Határido: 2014. december 31.

A Humánszoleáltatási ÜtyosztáIy táiékoztatása alapián: A szerződésmódosítás 2014. decembeľ
30. napján mindkét fé| részérő| aláíľásľa keľiilt.
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Javaslat Budapest Főváros VIII. keriilet Jóuefvdrosi onkormdnyzat ĺls a Klebelsberg
I nt é zmé nyfe n nt ar t ó Kö zp o nt k ö zött me g dl lap o dlis me g k ö t é s éľ e

1307/201,4. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 1 nem, f tartőzkodás szavazatta|,1

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzźtjáru| Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat és a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ között kötendo megállapodás megkötéséhez, me|y az előterjesztés
mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l4. decembeľ 8.

2.) felkéľi a polgármesteľt a határozat 1. pontja szeľinti megállapodás a|źńrásźra.

Felelős: poIgármester
Határido: 2014' december 8.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A feladatot a KIK határidőben e|végezte a
megállapodásban ľögzítetteknek megfelelően.

GNM Színitanoda Egyesiilet bérleti díj részletfi'zetési kérelme

|308/f0|4. (KI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata ,
(12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazdsban\

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a GNM Színitanoda EgyesĹilet 49I.376 Ft
fennálló hátra|ékźt három egyenlő ľészletben, 163.792 Ft/hó összegben fizesse meg f014. decembeľ

|5.,2OI5. január 15. és 2015. február 15. napjáig. Amennyiben nem fizeti meg az Egyesu|et a

részleteket hatáľidőben, a hźltra|ék egyösszegben vál ik esedékessé.

Fele|ős: polgáľmesteľ
Határido: 20 15. február l 5.

A PénzügYi Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatban foglaltakat figyelembe véve a
GNM Színitanoda EgyesüIet fennáltó béľteti díj hátralékát, azaz a 49|.376 Ft-ot 3 egyenlő
ľészletben (20|4. decembeľ 15-én, 2015. január 12-én és 2015. febľuáľ 10.én) átuta|ta a
Józsefváľosi onkoľmá ny zat számlájár a.

A Budapest, VIII. keriilet Puskin u ................ szdm alatti íngatlanra,vonatkouj elővdsdrldsi
jogróIvaló lemondds ZART aLES

L3l0l2014. (XII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmányzat,a .. hrsz-ú, természetben a 1088 Budapest, Puskin u. ...... ........,.. szám

a|att ta|á|ható 35 m2 alapterületű ingatlan tekintetében, tovźtbbá a l8.900.000 Ft-os véte|ár ismeretében,

Hl otthon Ingatlanfoľga|mazó és Kereskedelmi Kft. eladó, továbbá K. A. és K. E. vevők közoÍt 20|4.
november 29-énkotott adásvételi szerződéshez kapcsolódő e|ővásár|ásijogával nem kíván élni.
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Felelős: poIgármesteľ
Határidő: f0|4. december lf .

A Gazdálkodási ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: Ahatá,rozat kézbesítése megtörtént az ügyféI
részére.

A Budapest, VIII. keriżIet Déri Miksa u. ............ szóm alatti ingatlanravonatkozó
elővósúrldsi jogróI való lemondds ZART ULES

131|120|4. (KI.12.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormányzat^,a. ... hrsz-ú, teľmészetben a 1084 Budapest, Déri Miksau. '..... . szźĺma|aÍÍ'
ta|á|hatő27 m, a|apteľületű ingatlan tekintetében, F. I. Gy.2014. november f0.napján kelt, 7.000.000 Ft-
os vételárró| sző|ő, B. A. részére címzett źrajźtn|ata ismeretében elovásárlási jogáva| nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. decembęr |f.

Á. Gazdá|kodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: Ahatározat kézbesítése megtörtént az iigyfé|
ľészéľe.

Javaslat ,,Budapest Fővdros VIII, kerĺilet Jóaefvdrosi onkoľmónyzat és költségvetési szerveinek,
valamint nemzetiségi önkormdnyzatok bankszdmlóinak vezetése és a számlavezetésllez kapcsolódó

szolgdltatások nyíljtása" tĺźrgyú közbeszerzési eljdrdsban g rész.ylét9lre jelentkezők alkalmassúgdnak
meglźllapítdsdra zÁnr ĺjĺns

13ĺfl2014. ()ilI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat és koltségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi önkormányzatok bankszźm|áinak
vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása'' tárgytlkozbeszerzési eljárásban
úgy dönt, hory

l. K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner odon fasor 9.) résméte|re jelentkező alkalmas,
egyben érvényes részvételi jelentkezést nyujtott be, illetve részére az aján|aÍtételi felhívást
megküldi'

2. CIB Baĺk Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-|4.) részvételre jelentkező alkalmas, egyben
érvényes részvételi jelentkezést nyijtott be, illetve részére az ajźn|attételi felhívást megkiildi.

3. a SBERBANK Magyarország Zľt. (1088 Budapest, Rákóczi tft 7.) ľészvételre jelentkező
alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, illetve részére az aján|attéte|i
felhívást megki'ildi.

4. azUniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ľészvételre jelentkező
alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést nýjtott be, illetve részére az aján|attéte|i
felhívást megküldi.

5. a Raiffeisen Bank Zrt. (|054 Budapest, Akadémia u. 6') részvételre jelentkező alkalmas,
egyben érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, illefve részére az aján|attételi felhívást
megki.ildi.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2014. december 12.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: L hztározat a|apján az ÍĹsz-Ker |(Ít. az ajántattételi
fe|hívást megküldte az alkalmas ajánlattevők felé.

A B udapest, VIII. keriilet Déri Miksa ,L . . . . . ... szám alatti iysatl7no.kra vonatkoaj elővásdrlási
jogľól való lenÚndlÍs Z,LRT ULES

|3|3/2014. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen, 0 nemo 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzata

l084 Budapest, Déri Miksa u.

l084 Budapest, Déri Miksa u.

f5 m2

fI m2
)lIm-

277 mz
43 mz
28 m2

67 mr
737 m2

l084 Budapest, Déri Miksa u.

1084 Budapest, Déri Miksa u.

1084 Budapest, DériMiksa u.

1084 Budapest, Déri Miksa u.

1084 Budapest, Déri Miksa u.

1084 Budapest, Déri Miksa u.

heIyrajzi számon, alapterületen és címen nyi|vántartott ingatlanok az e|őÍerjesztés mellékletébenrogzitett
tulajdoni hányada tekintetében, és az l.000.000 Ft-os vételár ismeľetében, S. R. A. és B. Zs. e|adő,

továbbá M. Zs. vevő között 2014. november f9-én kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásáľlási
jogával nem kíván élni.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2014. december |f.

A Gazdá|kodási tievosztá|y táiékoztatása alapián: !ĺhatározat kézbesítése megtiirtént az iigyÍé|
részéľe.

Iavaslat a ,,Budapest-Jóaefvdros, Magdolna Negłed Program III,, (azonosító szdm: KMOP-
5.1.I/B-12-k-2012-000I), ,,Csalódfejlesztési szolgdltatds keretében Szocidlis Lakhatdsi Technikai

Segí.tségnyújtlÍs biztosítdsa'' tdrgyú közbeszeľzési eljórds megindítósdra

1314/f0|4. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program

III.,' (azonosító szám: KMOP-S.I.IlB-|z-k-fO12-0001) ,,Családfejlesztési szolgźůtatźs keretében

Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosításď, tźtrgyű kozbeszerzési eljárásban úgy dĺint,

hogy

1. a közbeszeľzésekľől sző|ő2011. évi CVIII. törvény 12i. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt,
nemzeti eljáľásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáľást folýat le.

Felelős: polgármester
Határjdó: 20 1 4. december If .
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f. elfogadja az eloterjesnés f. szám,ű mel|ék|etét képezo ajánlattételi felhívást és a 3. számil
mellékletét képező ajánlattételi dokumentációt.

FeIe|ős: poIgármester
Határidő: 20l4. december |2.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: 
'A' 

határozat alapján az E;sz-Ker Kft. intézkedett a
felhĺvás megielentetéséľől a Közbeszeľzési Ertesítőben.

Javaslat ,,Iózsefvdros, Coľvin Sétdny Program 125-ös és l19/b ttimbök II. ütem bontĺÍsi munkái,'
tdrgy íl kö zb e s zerzé s i e Ij drds meg indítós dr a

|31512014. (xII.12.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Jőzsefváros, Corvin Sétány Program 125-ös és 119/b
tömbök II. ütem bontási munkái'' tárgyilkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1 . akozbeszerzésekľől sző|ő 20| 1 . évi CVIII. törvény |22/A. $ ( 1) bekezdésében foglalt hirdetmény
és tár gy a|źs né lkü l i kozb eszer zés i e lj árást fo lýat l e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december |2.

2. elfogadja az eloterjesztés f' számű mellékletét képezo ajánlattéte|i felhívást és dokumentáciőt,
melyet megküld az a|ábbi gazdasági szereplők részére:

t. gÁrn.rr-F'oLDMUNKAGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság (2111 Isaszeg, Alkotás utca
f9.) Adőszám: 229f6029-f-I3, cégsegyzékszám: 13 09 I 40|37

f. Böröczffu Építő és Mérnok lroda Korlátolt Felelosségű Táľsaság (1053 Budapest,
Reáltanoda utca 16. 1. em. 7.) Adószám: 140555I5-f-41, cégjegyzékszám:0I09 886804

3. Jon Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségíĺ Társaság (1082 Budapest, Üllői út
60-62. fszt. 1.) Adószám: |46|5755-2-42, cégegyzékszám:0| 09 9|1994

4' WELCOME BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Viola u37|A.II. em. 4l.)
Adószám : f3 7 f83 5 0 -f - 43, cégtregy zékszám: 0 I 09 9 7 5 5 4f

5. VIRABEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) Adószám:
I3873f91-2-|3, cégsegyzékszám: 13 09 1l1160

Felelős: polgármester
Határidő: f014. december 12.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozat alapján az ÍĹsz-Ker Kft. a felhívást és
dokumentációt megküldte a határozat szeľinti ajánlattéte|ľe felkért gazdasági szeľeplők felé.

ravaslat a ,,Budapest VIII. keriilet Százados ĺtt 14. alatt levő nevelési oktatdsi intézmény Pitypang
ov o da t e rv ezé s e,' t dr gy ú kij zb e s ze r zé s i e Ij dr d s megin dít ds dr a

1316l20t4. (xil.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest VIII. kerület Százados tÍ |4. alatt levő
nevelési oktatási intézmény Pitypang ovoda tervezése'' tárgyű kozbeszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy
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l. a kozbeszerzésekről szo|ő 20| 1. évi CVIII. tĺĺrvény 122lA. $ (l) bekezdésében foglalt hirdetmény
és tárgyalás nélküli kozbeszerzési eljáľást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december |f.

?. clfogadjo az clőtcrjcsztć,s f . szrímú mcllóklctót képcző łjĺínlattótcli fclhívóst ós dolĺumcntóciót,
melyet megktild az a|ábbi gazdasági szeľeplők részére:

l. KAS DESIGN Kft., székhe|y:108f Budapest, Futó u.8-l0. V. em.38., cégjegyzékszám:0|
09 019ff70

2. SAGRA ÉpítészKft., székhe|y: |Of5 Budapest, Krecsányi u. 18. I. e. 5., cégjegyzékszźm:0|
09 876023

3. Sporaarchitects Építészeti Kft., székhe|y:1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 1l-15. 3. em.17.,
cégjegyzékszám: 0| 09 7 l 39880

4' FOLDES és Társai Építésziroda Kft., székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. f4',
cégjegyzéks zám: 01 09 f687 3 6

5. Hajnal Epítész Iľoda Kft., székhely: 1ll7 Budapest, Nádorliget lit 8/F IV. em.4f.,
cégjegyzéks zám: 0 | 09 67 33 69

6. ARCHIFLEX STÚDIO Építészeti és Szolgáltató Bt., székhely: 2092 Budakeszi, Makkosi u.
48., cégjegyzékszźtm: |3 06 01894f

7. Archikon Architects Kft., székhely: l113 Budapest, Csetneki u. 11., cégjegyzékszám:0| 09
998114

8. Vincze & Lász|ó Építészeti és Művészeti Kft., székhely: l l l8 Budapest' Ménesi tlt 32' |. em'
4., cégegyzékszám: 0I 09 703675

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|4. dęcember |2.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozat alapján az trsz-Ker Kft. a felhívást és
dokumentációt megkü|dte az ajánlattételľe felkéľt gazdasági szeľeplők felé.

Javaslat a ,,2015. évľe könywizsgdlat elldtdsa', tdrgyú, közbeszerzési értékltatdrt eI nem érii
b e s zerzé s i e Ij dr ds e r e dmé ny én e k me g dll ap í.t ds dr a

. 1317/2014. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(lf igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,f0|5. évľe konyvvizsgá|at e||átása,, tátgyű, kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési
. eljáľás eľedményes.
i

1 Felelős: polgármester
i Határidő.2Ol4. december If ,

| 2. a beszerzési e|járźts nyeľtese a C.C' Audit Könywizsgźůő Kft. (székhelye: 1148 Budapest,
Fogarasi út 58., cégjegyzékszáma: 0I-09-364944), ame|y a legalacsonyabb összegíĺ, érvényes

. aiánlatot adta, aján|aÍa az ajźtn|atkérő rendelkezésére á||ő fedezeten belül van, alkalmas a

] Szerződés teljesítésére és nem á||kizáró okhatá'|yaa|att.
. Elfogadott aján|atiáľ 145'000 Ft+^faĺhő,bruttó: 184.150 Ft/hó.

Felelős: polgáľmester



Határido: f014. december lf.

3. ahatározat2.pontjaa|apjánfelkériapolgármestertamegbízásiszerződésa|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. december l8.

'Ą Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A hatáłrozat alapján az Onkoľmányzat szerződést
kötiitt a C.C. Audit Ktinywizsgá|ó Kft-vel a kiinywizsgálati feladatok el|átására.

K ij zt er íi I et- lt as zn dI at i k ér e lme k e I bír áI ds a

t3t8l2014. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használatihozzájárulást ad
_ díjmentességgel _ az a|źlbbi ügyben:

K<izteľület-haszná!ő,kérelmező: Pedľano Construction Hungary Építőipaľi lfft.
(1082 Budapest, Práteľ u' 29lA.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: 2014. december |f. -f0|6.augusztus 15.

K<jzterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet (állványozás)
Kozterület-haszná|at helve: Bókav u.36-4f .

Prźĺeí u. 51.
Közterület-h aszná|at nagysága: f02 mz

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

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Pedrano
Constľuction Hungary Epítőipari Kft. kozterület-használatát 20|4. december |0-tő| f0|4.
december 12-ig.

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2014. december |2.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: a hatáłrozatot 2014. decembeľ 17. napján
személyesen vette át az iigyÍé|.

|3Í9/2014. QilI.l2.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

Kozterület-haszná|ő,kérelmező: BKKBudapestiKözlekedésiKözpontZrt.
(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. l9-21.)

Kĺjzteľület-használat ideje: 20|4. január I. - f0|4. december 3 l.
Kĺjzterület-hasznáilat cé|ja: taxiállomás üzemeltetése

Közteľület-hasznźiat helye: Ká|váriatér f3-24.
Közterület-hasznźt|atnagysága: 4férőhe|y 50m2
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Köztertilet-használat helye: Szigony u. 2'^

Közterĺ'ilet-haszná|at nagysága: 5 férohely 60 m'

Koaerĺ'ilet-h asznźt|athelye: Szigony u. - Üllői rit sarok
Köaerület-hasznźiatnarysága: 5 férőhely 60 m,

KözterĹilet-haszná|at helye: Korányi Sándor u. 2.
Kĺjzterület-haszná|atnagysága:5férőhely 60m,

Közertilet-haszná|athelye: Illés u. -Práter u. sarok
Közterĺ.ilęt-h aszná|atnagysága: 5 férőhely 60 m2

Felelos : polgármester
Hatáľidő: 20|4. december |f.

A Gazdálkodási tieyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 20|4. decembeľ 17. napján
postázták.

|320lf014. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)

I. A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottságúry dont, hogy köĺerület-használatihozzäjárulást ad
_ díjmeńtességgel _ az a|ábbj ügyben azza|, hogy a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mát 2014.
december 08. - 20|4. december 20. -| 690,- Ft-ot a Társasház Kisfaludy u. 13. köteles megfizetni
a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat Sberbank Magyarország Zrt. źita| vezetett
1 4 1 0 0 3 0 9 -9 f I |ff 49 -030 0 0 0 0 7 szźĺmű szám|źi ár a.

Felelős : polgármesteľ
lJatárido:2014. december ĺf .

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Tźrsasház
Kisfaludy u. 1 3. közterület-haszná|atźń f0I4. decembeľ 08-tól 20 1 4. decembeľ 1 Z-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 20|4. december 12.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása atapián: a határozatot f014. decembeľ 17. napján
postázták ki.

Jóuefvdros Közbiztonsdgdért és Köztisztasdgóért Szolgdltató EgłszeméIyes NonproJit Kft.
beszámolója afolyamatban lévő perekről, 20l5. évi iizleti tervérőI

|32112014. (xil.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(11 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átruhźyotttulajdonosi hatásköľében úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefváros Közbiĺonságáéľt és Köztisztaságáért Szo|gá|tatő Egyszemélyes
Nonpľofit Kft.20|4. évi folyamatban lévő peres ügyekről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. decęmber |2.
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2. e|fogadja a Jőzsefváros Közbiĺonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. 20 1 5. évi ĺizleti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 31.

3. fe|hata|mazza a Jőzsefváľos Közbiztonságáét és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a|áírja a Iari Kťt. felperessel töľténő peľen kívüli
megállapodást, 6.572.500,- Ft tőke és annak Ptk. szerinti kozéparányos kamattal növelt
összeggel.

Felelős: Józsefuáros Kozbiztonséryáért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft . üg1rvezetőj e
Határidő: 2015. január l5.

4' elfogadja ahatározat me|lékletét képezo Alapító okiratot, és felhatalmazza a polgármesteľt az
a|áírására'

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. december 3l.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A peľes ügyekľől szóló beszámoló és af015.
évi üzleti tery az elfogadást követően további intézkedést nem igénye|t. Az Alapító okiľat 2014.
decembeľ 12. napján a|áírásra keľüIt. A Táľsaság a JARI Kft-vel az egyezségi megáIlapodást
megktitötte 2015. januáľ 14. napján.

Javaslat a Budapest WII. kerüIet, Krtűdy Gy. u 3. szĺÍm alatti iires, i)nkormĺtnyzati tulűjdoníl nem
Iakds céIú helyiség bérbeadásdľa kiírt nyilvános púlydzat lezdrósdra és az eredmény megállapítdsára

_ hatdridő hosszab bítds

|32f/20t4. ()ilI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest VIII' 367l3l0lN^3 hrsz-ű,22|
m2 pinceszinti, és a367|3/0lN4 hľsz-ú 309 m2 utcai bejáratu ftildszinti, összesen 530 m2 alapterüIettĺ,
Budapest VIII.' Kľťldy Gy. u.3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadásźtra a 83912014. (VIII. 04.) számú haÍározatban kiíľt nyilvános egyfoľdulós
pźiyázat eľedményének megállapítási hatáľidejétf0|5. január 3 l. napjáig meghosszabbítja.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|4. december 2f .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. december 19-én íľásban értesítették a két páłlyázőt.
Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kertilet' Rdkóczi ťlt 19. szdm alatti iires, önkormónyzati tulajdonťl nem
lakds céIú helyiség bérbeadósdra kiírt nyilvdnos plźIyázat lezdrdsdra és az eredmény megdllapítdsdra

_ llatdridő hos szabbítós

1323/20|4. (KI.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Rákóczi it 19. szám
alatti' 3650glolNg hrsz-ú, f37 m2 alapterületű, üres önkormányzati,I. emeleten e|helyezkedő nem

lakás céhi helyiség bérbeadására a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 840120|4. (Vn. 04.)

számú hatźrozatban kiíľt nyilvános egyfordu|ős pá|yázat eredményének megállapítási határidejétf0|5.
január 3 l . napjáig meghosszabbítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatríridő: 20 1 4. december ff .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: 2014. decembeľ 19-én íľásban értesítették a pá.Jyázőt. Az
ĺigy további intézkedést nem igényel.

és a nBrrsnoLT Anno 1926 KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIil., Rákóczi iłt 25,

szlźm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonĺl nem lakds célű helyiségre

L324ĺ2014. (KI.12.) sz. Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság batározzta
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt' hogy

l.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII., 36506l0ĺN40 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budápest VIII., Rákóczi űt25. szźlm a|attta|á|hatő, utcai bejáratu' ftjldszinti 55 m2 alapterületű

nem lakás célú helyiség bérbeadásához ........... magánszemély részére.

2.) tlozzdjárul a Budapest vlil., 36506l0lN40 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VIII., Rákóczi Űtt 25. szttm a|aÍÍ.ta|á|hatő, utcai bejáľatu, ťoldszinti 55 m2 alapterülettí

nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozott időtartamra, f0I9, december 31-ig a

nÉľnsno|,T Anno |926 KÍt. részére, rétes bolt (szeszárusítiás nélkü|) cé|jtlra 87.600'- F't/hó +

Afa béľleti ł közĺizemi és különszo|gźitatási díjak összegen' amennyiben a leendő bérlő _

elozetes költségbecslés alapján szźrmított- I.488.1|7,- Ft+ Afa értékben vá||a|ja a helyiség saját

kĺ;ltségén történő felújítását (elektromos szeľelési munkák, fal javítás, vakolás, festés, burkolatok,

ny i|ászárők fehij ítása, v izł ezeték szerelési munkálatok).

3.) a bérleti szeruődésbe kell foglalni, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt és azt követően sem élhet

béľbeszámítással, és a helyiség felújításának költségeit az onkormányzattól semmilyen jogcímen

nem követelheti a bérleti jogviszony megszűnését k<ivetően sem.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII., 36506ĺ0lN40 he|yrajzi számon nyi|vántaľtott, természetben a

Budapest vm., Rákóczi űú25. szám a|atttalálhaló, utcai bejáratu, füldszinti 55 m2 alapterĹiletíĺ

nem l akás célri helyi sé g fe|iĄításźthoz,

5.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában á|1ő nem lakás

cé|jára szolgáló he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.) számú Budapest

Józsefuáľosi onkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző elótt egyoldalú
kötel ezetts é gv ál l al ás i ny I|atko zat al áir ását v ti|a|j a a l eendő b érlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5'ĺvezető igazgatőja
Határidő: 20 14. december 2f .

Ä Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián:
1. pont: 2014. december 17-én íľásban éľtesítették a bizottsági dłintésľől.
2. pont: 2015. január 12-én a szerződés megkötésľe került. Az ügy további intézkedést nem

igénye|.
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Puka Edudrd egyéni vdllalkozó bérlő bérleti szerződés módosítdsra vonatkozlj kérelme a Budapest
VIII. keriilet, Tavasx,mező u 19-21. satm alatti, önkormdnyzati tulajdoníl nem laklis célti helyiségre

1325/20|4. (XII.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(lf igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájáru| a Puka Eduárd egyéni vállalkozó á|ta|bére|t, Budapest VIII. keľület,35277/0/N5
he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerü|et, Tavaszmező u. Í9-f1. szám a|atti,
23 mz alapteľületű, önkormányzati tulajdonri helyiség bérleti szerzodésének meghoss zabbításähoz
határozottidőre,20|6. december 31. napjáig a bérleti szerzódés egyéb feltételeinek vźitozat|anu|
hagyása mellett, amennyiben a fennálló bérleti, közuzemi és ki'ilönszolgáltatási dijhátralékźt a
béľIęti szerző dés me gkötése el őtt ki egyen l íti.

2.) a bérleti szęrződés módosítás feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzatirende|et 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék feltöltését' továbbá a 19. $ (3) bekezdése c) pontja a|apján közjegyzo e|őtt
e gyo l dal ú köte lezetts é gvál lalás i ny i|atkozat a|áir źsát vál lalj a a b érI ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 14. december ff .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: 2015. febľuár 10-én a szeľződés megkiitésre került. Az ůigy
további intézkedést nem igénye|.

Tolnai Lajos u 43/b. saźmíl Tdrsasltáz bérbevételi kérelme a Budapest VIII, keriilet, Tolnai Lajos
utca 43/b. szóm alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakós céIú helyiségre

1326/2014. (xII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Y ár o s gazdálko dás i é s Pén zĺ'i gy i B izottsźry ú gy dĺĺ nt, h o gy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet,34948l1/Nt he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. kerĺilet, Tolnai Lajos u. 43lb. szám a|att elhelyezkedő, 53 mf alaptertilettĺ, üres,
önkormźtnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározottidore,2019.
december 3|. nĄáig a Tolnaĺ Lajos a. 43/h. sz. Társasház részére, közösségi és tárolási célra,
25.200,- Ft/hó + Afa bérleti +kozuzemi és különszolgáltatási díjak összegen'

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|járaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (vI.20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i ny i|atkozat a|áír ását v á||alj a a le en d ő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5'vezeÍő igazgatőja
Határidő: 20 1 4. december f2.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. decembeľ 17-én íľásban éľtesítették a bizottsági
dtintésľőI. A ľendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem kerĺilt sor a szeľződés megkötésére. az iigy
további intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VII., Kőris u. 7. szúm alatti telekingatlanra vonatkozó per lezdrásdra

1327lf0|4. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. elfogadja aT|JZ)K Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. aján|atát, amely szerint aTUZoK Kft. és a

Budapest Józsefuárosi onkormányzat közösen kérik a Győľi Törvényszék előtt, G.20.41'0lf0|3
ügysźámon, a Budapest vuI., Kőris u. 7. szám a|attl, 36076 hrsz-il, |240 m2 alapterĹilettĺ

telekingatlannal kapcsolatban folyamatban lévő per megszüntetését oly módon, hogy az
onkormányzat kęreseti kéľelmétől, míg a TUZoK Kft . viszontkeľeseti kéľelmétől eláll.

Az onkormányzat vźń|a|ja a Győri Törvényszék e|ótt G.f0.410l20I3 szám a|att folyamatban lévő
peľrel kapcsolatosan, hogy a TUZOK Kft. részére a per jogerős megszüntetését követő 30 napon
belül a TUZOK Kft. Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-29840056 számís
szám|ájára áilta| 270.000,- Ft-ot egyezségben tlwá||a|t illeték és 45.466,- Ft-ot egyezségben
átvá||a|t szakértói költség jogcímén. A Bizottság elfogadja, hogy az onkoľmányzat a perbe|i

ingatlan vonatkozásában semmilyen igéný nem támaszt aTUZ0K Kft-vel szemben, amennyiben
aTI]ZOK Kft. a 2014. december 15. napján a Győri Törvényszék előtt megtaľtandó tárgyaláson
az Önkormányzat képvise|őjével egyezséget köt a jelen pontban írt döntésnek megfelelően, és

kijelenti, hogy a jelen pontban íľtakon felül a peľbeli ingatlan vonatkozásában követelése az
onkormányzatta| szemben semmilyen jogcímen nem áll fenn.

2. Budapest Józsefuáľosi onkormányzat lemond a 17.934.603,- Ft használati díj igényéről,
amennyiben a TIJZ)K Kft. lemond az onkormányzatta| szemben fennálló 33.||4.|92,- Ft
összegű követeléséről.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 14. december 2f .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A peľ |ezárult, az iigy további intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajĺźnlat jłóvdhagyósa (1 db)
ULES

|328l20t4. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

ZART

(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźýtru| az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi szźtmon nyilvántaftott, természetben a Budapest VIII.' József kľt.
szám a|aÍti, 37 m2 alapteľületű lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal

rendelkező béľlő részére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33/f0I3.(YI. 15.) szźtmit

önkormányzati rendelet 19. s (l) bekezdésében, a komfoľtos lakás éľtékesítésére meghatáľozotÍak
szeľint, az elkészült forgalmi étékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 oÁ-tnal megegyező

osszegiĺ, 4.350.000,- Ft vételáľ kĺjzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: f0|4. december 2I.
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Á. Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés a|áíľásľa került 2015. febľuár 5.
napján. Az iigy további intézkedést nem igényel.

LD-BB Hungary Export-Import Kft. és a DR-RR Solid Kft. közös bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keriilet, Baross u 43. szám alattĺ iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás céIíl helyiségre

t329/20|4. (XII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest vII', 36776/0lV|^helyľajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Baross u. 43. szám a|att ta|á|hatő, |39 m. a|aptertiletű' üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ftjldszinti helyiség bérbeadásához hattrozat|an időre, 30 napos felmondási idő
kikötéSéVel az LD-BB Hungary Expoľt-Import Kft. és a DR-RR Solid Kft. bérlőtársak részére,
műszaki kereskedelmi tizlet (műszaki outlet) tevékenységek céljára. A bérleti díj, a bérleti
szerződés megkötését követő 57 hónapban 62.600,- Ft/hó + Afa bérleti-, kĺjzüzemi és
kiilönszolgáltatási dijak, az 58. hónaptól |25.20o,- Ft/hó + Áfa + koztitemi és ktilönszolgáltatási
díjak összeg, amennyiben leendő bérlőtársak vá||a|ják, hory a bérlemény ľendeltetésszenĺ
haszná|atra alkalmas állapotba hozásához szükséges felújítás'i munkálatokat e|ozetes
költségbecslés alapján számított - 3.563.080,- Ft + 96f.032,- Ft Afa összegben saját költségen
elvégzik.

f.) amennyiben a bérlőtársak az 1.) pont szerinti helyiséget a bérleti szerződés a|áiráséĺt kovető 6
hónapon belül nem újítják fel, vagy a ľajtuk kívül álló késedelem okát nem igazo|jźk ez időn
belül, a bérleti díj a bérleti díj fizetés kötelezettségénekkezđő időpontjától, 7f5'200,- Ft/hó + Afa
bérletĹ, közizemi és ktilönszolgáltatási díjak összegre emelkedik.

3.) az LD-BB Hungary Export-Import Kft. és a DR-RR Solid Kft. béľlőtársaknak tudomásul kell
venniük, hogy a bér|eti jogviszony időtartama a|att és azt követően sem élhetnek
bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követelhetik az
Önkormányzattő|.

4.) a bérleti szęrződés megkötésének feltétele, hogy az tnkormányzatfiilajdonában át||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/f013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati ľendelet 14. $ (f) bekezđése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalíl
kötelezettségvállalási nyl|atkozat a|áírását vállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. december 1 5.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása a|apián: f0t5. má'rcius 2-án a szetződés megkiitésľe keľüIt. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

ANTŻNIA ,75 KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Baross u 80. szám alatti iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakós céIíl helyiségre

t330ĺ20|4. ()ilI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 12 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35252/0/A/7 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Baross
u. u. B0. szánz alatt elhelyezkedő, 47 nŕ alapterületiÍ, üres, onkormányzati tulajdorui, utcai
bejĺirgtli, fölĺl'szinti iizĺ'et helyi,ség hérheaĺlĺi,srihoz hatĺi'rozatlan irlćíre 30 napos felmondással az
ANT)NIA ,75 l{ft, részére, állateledel üzlet, yalanlint bio élelmiszeľi]zlet (szeszárusítás nélkül)
tevékenységek céljáľa, 50.ő67,- Ft/hó + Á7, be,kt + kozüzemi és külonszoĺgáltatasi díjak
osszegen.

2.) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogł az onkormányzat tulajdonában áĺló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek béľbeadásánakfeltéteĺeirőI szóló 35/20]3. (ĺ/I. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi bérĺeti díjnak megfelelő
óvadék megfizeĺ,ését, valamint a 17. s @ bekezdése alapjón kozjeglző előtt egyoldalú
ko t e l e z e ĺ t s é gv áI I aI á s i nyi I atko z at al áír ás át v áĺ I alj a a I e end ő b ér ĺ ő.

Fele|ős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20 l4. december ff .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. december 19-én íľásban éľtesítették a Bizottság
dtintéséľől. Az ügy további intézkedést nem igényel.

niuĺl BsrlTE KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Rőfaragó utca 5. szóm alatti iires,
i)nkormdnyzati tulajdonú nem lakds céIti helyiségre

133|12014. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet,36487l0/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
vlil. keľület, Kőfaľagó utca 5. szám a\aÍt e|helyezkedő, 71mf alapterüIetiĺ, üres,
<inkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30
napos felmondási idő kikc'téséve| az EMI ESTATE lfft. részére, iľoda céljára, 102.000,- Ft/hó +

Afa bérleti ł kťizuzęmi és különszo|gá|tatási díjak összegen.

hozzájáru| a,EMrI ESTATE Kft. által bérbe venni kívánt, Budapest vII',36487l0/N3 he\yrajzi
számon nyilvántartott, Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szźtm alatti ingatlanon belül elhelyezkedő,
7I m" alapterüIetű, önkormányzati il;Jajdonú, utcai, földszinti nem lakás célú üzlethelyiség
felújításához.

hozzájéru|továbbá azÉMIESTATE Kft-veltöľténő bérbeszámítási megállapodás megkotéséhez,
és a béľbeadőrataĺtoző felújítási munkák köItségének bérleti díjba töfténő bérbeszámításhoz 16

hónap a|att, a gáze||źtás és frĺtési rendszer kiépítésére vonatkozó áraján|at a|apján 8|7 '607,- Ft +
Áfa <ĺsszegben, Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a bérteti szerződést és a béľbeszámítźsi
megállapodást megkösse, a felújítási munkákat e|végezze, és a benyijtott szźlm|ák a|apján a
Ki s fal u Kft . o nkorm źny zati Házkeze|ó Irodáj a |ei gazo|j a a te |j e s íté st.

a bérleti szerzodés megkötésének feltéte|e, hogy az onkormányzattu|ajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 17 . $ (4) bekezdése alapj án kőzjegyző előĺ egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i ny i|atkozat a|áír äsźú vál lalj a a l eendő b érlő.

l.)

2.)

J.)

4.)
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FeIeIós: Kisfalu Kft. ĺi5rvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. december 15.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: 2014. decembeľ l7-én íľásban értesítést küldtek a
Bizottság dtintéséľőI. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belüI nem keľült sor a szeľződés
megkiitéséľe. Az iigy további intézkedést nem igényel.

LoRľwoN Bt. és a MAKR}VILÁG Kft. bérbevéteti kérelme a Budapest VIII. keriilet, Ütlői út 16/b.
s zdm a I att i ür e s ö n k o r mdny zati t uI aj do n íl h e Iy is ég e k v o n at k o zĺź s ĺźb an

Í33fl20Ĺ4. (KI.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jfuu| hozzá a B|dapest v[I., Üllői
űt Í6tB. szźtm a|aÍÍi, 36,16310lĘ144 he|yrajzi számon nyilvántartoÍt, 25 m' alapteľülettĺ és a
36163lN45 he|yrajzi számon nyilvántartott,26 m. alapterületrĺ helyiségből 7.8f m,, a Budapest
vIII.o tinoĺ ĺt |6tB. szám alatti, összesen 33 m2 alapterĺiletíi, üres, onkormányzati tulajdonú' utcai
bejźtratű fijldszinti helyiség bérbeadásához, a LORNYON Bt. részére.

Felelős: Kisfalu Kft.. ugyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. december l9'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2014. decembeľ 19-én írásban értesítést küldtek a
Bizottság döntéséľől. Az iigy további intézkedést nem igényel.

I333l20I4. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Íf igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., ÜIIői íft |6lb. szám a|atti, a Budapest vlil.,36763/0/N44 he|yraý|
számon nyilvántartott,25 m, alapterületiĺ és a36763lAl45 he|yrajzi számon nyilvántartott,f6 m,
alapterületiĺ helyiségbol 7,82 m, alaptertiletiĺ, összesen 33 m, alaptertiletrĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás célú iroda helyiség bérbeadásához határozat|an
időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a MAKROVILÁG Kft. részéľe , utazási iroda cé|jára, a
kérelmében ajánlott díj összegén, aZAZ 40.000,- Fťhó + l-lta bérletĹ, köziizemi- és
ktilönszolgáltatáSi díj ak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás
cé|járaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetéséÍ", va|amint a I7 . $ (a) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyoldalú
köte lezetts é gvál l alás i ny i|atkozat a| áír ását v ál I alj a a l een dő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. december l9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: 2015. január L4-én a szeľződés megkłitésre keľült. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

|33412014. QilI.l2.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzóiárul a Budapest v|I., 36,7 6310l Al43 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, 36 m2 alapteriiletű
és a 36763lN45 he|yrajzi számon nyilvántartoÍÍ,26 m' alapteriiletű helyiségbő| 7.82 m,
alapterüIetű, a Budapest VIII., tiuoĺ ĺt !6lb. szám alatti, cisszesen 44 m2 alaptertiletű, üres'
onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti nem lakás célú iroda helyiség bérbeadásához
hatórozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, a MÁKROVILAG Kft. részére,ltazási
irodacé|jára. 50.905,- Ft/hó + Afa béľleti-, kozuzemi- és különszo|gáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az tnkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) számtl
Budapest Józsefváľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldahi
kĺjte l ezetts é gvál l al ás i ny i|atko zat a|áír ását vál lalj a a leend ő béľl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: f0|4. december 19'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. január |4-én a szeľződés megkötésľe keľiilt. Az iigy
további intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat az MNPIII. progrűm iinkormdnyzati bérhúzfelíljítdsokra vonatkozó vlźIlalkozdsi
s zerződés e k mó dos ítds dra

1335ĺ20t4. CXII.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság batźrozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a ,,Vállalkozási szerzodés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed
program III. önkorm ányzati bérházfe|íýitás kivitelezése 3 . rész,, tźtrgyában f074. ápril'is 23-án
megkötött vállalkozási szerződés módosítását a teljesítési határidó (20|4. október 31.)
tźtrgyétban'

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december |f.

f. elfogadja a ,,Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefuáľos Magdolna negyed
program III. önkormźtnyzati bérházfe|űjitás kivitelezése 4. rész,, tárgyában f014. jtilius 29-én
megkötött vállalkozási szerződés módosítását a teljesítési határido (2015. január 8.) tárgyában.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december |f.

3. elfogadja a ,,Vállalkozási szerzódés keretében Budapest, Józsefuáľos Magdolna negyed
pľogram III. önkoľmányzatibérházfe|űjítás kivitelezése 4. rész,, tárg1ĺában20|4, szeptember
4-én megkötott vállalkozási szerződés módosítását a teljesÍtési határidő (f0|5' január 6.)

tárgyź,},an.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. december 12.

4. ahatározat l-3. pontja a|apján felkéri a polgármestertaszerződésmódosítások aláíľására.

103



FeIelos: polgármesteľ
Határidő: f014. december lf .

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A vállalkozási szerződések módosításai a|áírásra keľüItek.

ravaslat dijntések megltox,atalĺÍra azAuróra utcai rendelőintéaetfelújítósával (KMOP-4.3.2/A-13-
2 0 1 3-000 l) kapcsolatban

1337lf01'4. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a Belügyminisztériummal megkötött f85 280 5f2 FÍ' összegű, a KMOP-4.3.2lA-
13-20l3-000l azonosító szźtm,(l,,,Józsefilárosi Egészségügyi Szo|gźiat komplex fejlesztése'' című
proj ekt megvalós ítására vo natko ző támo gatási megá| l apodást.

Felelos: polgármester
Határidő: f014. december 19.

f. a KMoP-4.3.flA-|3-20|3-000l azonosító számll,,,Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' című projektben megvalósuló kivitelezés során tervezoi muvezętési feladatok
e||átására az onkormányzat a KIMA Studio Kft-vel (székhely: 1029 Budapest, Máriaremetei út
|33., cégtregyzékszám: 01-09-694057) szerződést kot, |5460 000 Ft +AFA összegű díjazás
ellenében.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. decembeľ 19.

3. a KMoP-4.3.flA-I3-f013-0001 azonosító számu, 
',Józsefuárosi 

Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' címiĺ pľojektben megvalósuló kivitelezés során műszaki ellenőľi eladatok e||átästra
az Önkormányzat a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft-ve| (székhely: 1083 Budapest,
Losonci u.f.) szerződést köt, 7 635 000 Ft +AFA összegű díjazás ellenében'

Felelős: polgármester
Hatźridó: f0|4. december 19.

4. fe|hata|mazza a polgármester a határozatf . és3' pontjában szereplő szerződések a|áírására.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 19.

A Poleármesteri Kabinet táiékoztatása a|apián: A 2. és 3. pontban szeľeplő szeľződések 2014.
decembeľ 29-én a|áírásľa kerüItek.

Javaslat ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vdllalkozdsi szerződés keretében energiaracionalizólás
Józsefvdrosban a KEOP-í.5.0/A/12-2013-0122 azonosító szúmú pľojekt sordn'' tdrgyú közbeszerzési

eljdrás megindítdsdra

|338/20t4. (XII.19.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(|f igen,f nem,l taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,'Kiviteli tervezési és kivite|ezési vállalkozási szerződés
keretébęn energiaraciona|izźiás Józsefváľosban a KEOP-5.5.0lłll2-f0|3-01r22 azonosító számú

. projekt Során'' tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

, 1. a közbeszerzésekről sző|ő f0|1. évi CVIII. törvény I22. s Q) bekezdés a) pontjában foglalt,
.] nirdetmény közzétételenélkiili táľgyalásos kozbeszerzési eljáľást folytat le.

; pe|elős: polgármester
; gatáridő:2014. december 19.

.,

| 2. elfogadja az előterjesztés f. számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentáciőt,
melyet megkü|d az a|źtbbi gazdasági szereplők részére:

. 1. ATRYUM INVEST Építőipaľi és Kereskedelmi Kft., székhely: 1186 Budapest, Margó
Tivadar u.220., cégiegyzékszźtm:0| 09 86549Í

. f. HALO & MARCO Kft., székhe|y: 4031 Debľecen, Szabolcs u,25., cégsegyzékszám: 09 09
, Q00403
:. 3. UDIREA Kft., székhe|y:1142 Budapest, Szegedi út 70.. 4. Peklarus Kft., székhe|y:20|3 Pomáz, Peklár u. 3 1., cégjegyzékszám: |3 09 ||3759
. J. FENSTHERM-WEST Kft., székhe|y: 1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7., cégsegyzékszám: 01

09 989074

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 19.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A' határozat alapján az Ílsz-Ker Kft. a felhívást és
dokumentációt megkĺi|dte a határozat szeľinti aján|attételľe felkért gazdasági szeľeplők felé.

Javaslat afellebbezési jogról való lemonddsróI, a VIII, kerület, CPl25 tiimb, 3ő219/2 hrsz alaÍti
in g at l an o n ir o daép ii I et ép ít é s i e ng e dé ly ezé s i elj ár ds db an

t339l20t4. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, l tartĺózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási ésPénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Józsefuáľosi tnkormányzat a
Bp. VIII., CP1f5 tomb,362|9/f hrsz. alatti ingatlanon, a CPl25 tömb beépítésének I. és II. titemeként
megvalósuló (2 pinceszint + fszt + 6 (részben 8) szint) irodaépület építési engedélye _ ugyiratszźtm:.
2014000671 16 - kapcsán fellebbezésijogáról lemond.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20|4. decembeľ 19.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A fellebbezési jogľól ttirtént lemondást követően a
201400067 |1 6 ü gyiľats zámű építési enged éIy j ogeľőre em el kedett.

ravaslat ,,Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvdrosi onkoľmlźnyzat szdmdra 4 db ílj gépkocsi
b e s zerzé s e,, t drg íl k ii zb e s ze rzés i elj dr ás e r edmé ny é n e k me g dII ap ít ás ór a

|34012014. (XII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(l2 igen' 2 nem,I tartőzkod'ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat számára4 db új gépkocsi beszerzése'' tárgyűkozbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy



1. a közbeszerzési e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 19.

2. a PETRÁNYI-AUTó Kft. (székhe|y: l l06 Budapest, Kerepesi út 105.) ajánlattevő által benyújtott
ajánlat éľvényes, vele szemben nem á1I fenn kizárő ok és aján|attevő alkalmas a szerzőďés
teljesítésére. Az ajánlattevő aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabá|yokban - különosen a Kbt-ben - foglaltaknak.

Felelos: polgáľmester
Határidő: f0|4. december 19.

3. az e|járás nyertese a PETRÁNYI-AUTO Kft. (székhely: 1106 Budapest, Keľepesi út 105.)
ajánlattevo. Az aján|attevó ajánlata a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgźútatásű aján|at a Kbt. 71. $
(2) bekezdés a) pontja szerint. Elfogadott egyĺisszegű nettő aján|ati tr f0.f04.7f4 Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2014' december 19.

4' ahatźrozat 3. pontja a|apján felkéri polgármestert a szerződés megkötésére a PETRÁNYI-AUTó
Kft. ajánlattevőve|'

Felelős: polgármester
Határidő: szerződés aláirása a Kbt. szerinti határidőben

A Jegvzőĺ Kabinet táiékoztatása alapián: A határozat alapján az ű)sz-Ker Kft. intézkedett a
kůi|ön jogszabá|y szeľinti összegezés megküldésérő|. Äz onkoľmányzat szetzí5dést ktitött a
PETR,łI{YI-AUTO Kft-vel. A gépjáľmĺívek a szerződésben fog|altaknak megfelelően határidőn
belül foľgalomba helyezésľe, majd átvételľe keľĺiltek.

Javaslat ,,Jlizsefvárosi Egészségiigyi Szolgdlat komplexfejlesztése keretében kivitelezési munkák
elvégzěse váIlalkozlźsi szeľződés keretében a KMOP-4.3.2/A-13-2013-000I azonosító szdmíl projekt

s o r án,, t ár gl íl k ö zb e s zerzé s i e lj dr ós e r e dmény é n e k meg dll ap í,t ds ár a

134f/201'4. (xII.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(9 igen' 1 nem, 3 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Józsefvárosi Egészségügli Szolgólat komplex

fejlesztése keretében kiviteĺezési munkńk elvégzése vdllalkozási szerződés keretében a KMOP-4.3.2/A-
13-2013-000] azonosító számú projeh soľán,, tárgyűközbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

| . a kozbeszerzési e|jártts eredményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0|4. december f9.

2. az Aurőra Konzoľcium, székhely:9400 Sopron, Ipar kĺt. 13., konzorciumi tagok: Fertodi Épĺtő és
Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipaľ kľt. l3.), Constructor Domini Kft. (l118 Budapest, Ménesi út
39. I. em. 3.) ajttn|attevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áIl fenn kizáró ok és
aján|attevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajźtn|attevó aján|ata megfelel az aján|attéte|i
felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _ különösen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: f0|4. december 29.



J. aZ Aurőra 2014 Konzoľcium, székhely: 1213 Budapest, Hollandi iÍ. fl. konzorciumi tagok: EU-
Line Építőipari Zrt. (12l3 Budapest, Hollandi út 2l.), VIV Villanyszerelőipari Tervezó, Kivitelező
és Szolgáltatő ZÍt. (|077 Budapest, Bethlen Gáboľ u.2|-23.) ajän|attevő által benyújtott ajánlat
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az
ajánlattevő aján|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban -
különösen a Kbt.-ben _ foslaltaknak.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. december f9.

az e|jérás nyertese az Aurőra 20|4 Konzorcium, székhely: 1213 Budapest, Hol|andi itt 2|.
konzorciumi tagok: EU-Line Építőipari Zrt. (|213 Budapest, Hollandi út f|.), VIV
Villanyszerelőipaľi Tervezo, Kivitelező és Szolgáltatő Zrt. (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. fI-
23.) ajźtn|attevó. Azajźn|attevő aján|ata az összességében legelőnyosebb ajánlat a Kbt.71. $ (2)
bekezdés b) pontja és az aján|ati felhívás Iv.2.|. pontjában meghatározottak szerint. Elfogadott
ajánlati ár: egyösszegtĺ nettó vállalkozói díj 991 448 529,- Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 29.

ahatározat 4. pontja a|apján felkéľi a polgármesteľt a vállalkozási szerzódés megkötésére az Auróra
20|4 Konzorcium, székhely: 1213 Budapest, Hollandi iú fI, konzorciumi tagok: EU-Line
Építőipari Zrt. (|2I3 Budapest, Hollandi űt f|.), VIV Villanyszerelőipari Tervezo, Kivitelező és
SzolgáItató ZÍt. (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. f|-f3 ') ajánlattevővel.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium leiáratát követően

A Polgáľmesteľi Kabinet táiékoztatása alapián: 2015. január 9-én a szerződés az Auróľa
konzoľciummal aláíľás ra keľĺi|t.

A Budapest, VIII. keriilet Baross u ................ szdm alatti ingatlanra vonatkozó elővtÍsórlósi
jogrót való lemondlts zÁRT ÜĺÉs

2/20|,5. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat,a . .... hrsz-ú, természetben a 1082 Budapest, Baľoss u. ..... szám a|att
ta|á|hatő 44 m. alapteľületrĺ ingatlan tekintetében, tovźtbbá a 9 200 000 Ft-os vételár ismeretében, N. F.
eladó, továbbá R. P. V. vevő között f014. december 11-én kötótt vételi aján|athoz kapcsolódó
elővásáľlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. január 72.

A Gazdátkodási Üeyosztály táiékoztatása atapián: Ahatározat kézbesítése megtöľtént az ĺigyfél
ľészéľe

Javaslat MNPIII. keľetén belül lefolytatott beszerzési eljórás eredményének megállapí,tdsúra

3 /20|5. (I.12.) sz. Y źrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

4.

5.
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A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság a Magdolna Negyed Pľogram III. (KMOP-5.|.IlB.Lz-k-
20l2-0001) projekt keretében az ,,|rodabi:tor beszerzése'' tárgyú, kozbeszęrzéSi értékhatáľt e| nem érő
beszerzési eljárásban úgy dönt' hogy

a) a Burbol Trend Kft. (1l35 Budapest, Reitter Ferenc utca 83.) ajánlattevő ajátn|aÍa érvényes,
alkalmas a szerzodés a teljesítésére és nem á|1 kjzárő ok hatálya alatt.

b) a Game 2 Gazdasági, Pénztigyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Domb utca
f7.) ajánlattevő aján|ata érvényes, alkalmas a szęrzódés teljesítésére és nem źil|kizárő ok hatálya
alatt.

c) a l efo lytat oIt beszer zés i elj árás eredm ényes.

d) abeszerzési eljárás nyeľtese a Burbol Trend Kft' (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Feľenc
utca 83., cégegyzékszáma: 0I-09-996715), amely a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgá|tatást
tarta|maző aján|atot adta, aján|ata az aján|atkérő rende|kezésére á||ő fedezeten beliil van, alkalmas
a szerződés teljesítésére és nem til- kizárő ok hatálya alatt. Elfogadolt aján|ati áľa nettő
4.119.62f ,- forint.

e) abatározat d) pontja a|apján felkéri a polgármestert a szerződés a|áírásttra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. januźtr 7f ,

A nyeľtes aján|attevő Buľbol Tľend Kft-vel az
koľmányzat a szeľződést megköttitte, a váIlalkoző a szerződés szerinti iľodabútoľokat

Ieszá|lította.

ravaslat az Uj Teleki téri Piac A5 bérlői kérelmének elbírdlósdra

412015. (I.l2.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 12 nem,2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźtrozati javaslatot nem
fogadja el:

1. hozzájárul az Úi Telekt téri piacon ĺévő A5 jelĺÍ tizlethelyiség béľleti jogónak átruházásdhoz a
Márk&Simon Meat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030
Erd, Évautca70. A.ép., cégjeg1łzétrszám: ]3 0g l72853, adószám: 25079786-2-13) részére azzal
afeĺtételleI, hog1l:

a. a Csihók Bt. 2014. december 3l-ig katelezettségeként keletkező bérleti díjat, óvadék részletét
és egłéb fennáIló díjakat, tartozasokat a szerződéskatésig befizeti az onkormányzat
számIájára,

b. a Márk&Simon Meat Kereskedelmi és Szolgáltató KÍt. az onkormányzat tulajdonóban ólló
nem lakás céljára szolgóló heĺyiségek bérbeadasának feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I.20.)
onkormányzati rendelet 2]. $ (1) alapján megállapított bruttó 198.120,- Ft összeý
szerződésköté si díj at a szerződĺtskötésig megfizeti.

F e le ĺ ő s : p o lgárnĺe s ter
Hatáľidő: 20 1 5. januóľ I 2.

2. a bérbeadói hozzdjórulas abban az esetben lép hatáIyba, ha a Csihák Bt. és a Márk&Simon Meat
Kereskedelmi és SzolgáItató KÍt. a jelen hatáľozat 1. pontjábanfoglaltaknak eleget tesz, mindezek
megtorténtéig az onkormányzat a Csihák Bt. jelenlegi bérlőt ismeri eI bérlőként az érvényben
lévő bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.
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F e I e l ő s.' p o I gár nxe s t e r
Határidő : 20 l 5. január I 2.

3. felkéri a polgármestert a határozat I, pontja szeľinti bérleti szerződés aláírására.

Felelős:polgármester
Határidő: 2015. január 15.

A GazdáIkodási Ügyosztá|y táiékoztatása alapián: A Csihák Bt. ellen a NAV Kelet-budapesti
Adőigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 3. és a Lĺndstľłim Kft. végľehajtást rendelt eI. A
Csihák Bt. 2015. május f6-ig az ez ügyben bekéľt dokumentumokat nem biztosította a
Polgáľmesteľĺ Hivatal felé.

Javaslat az Úi releki téri Piac G5 bérlői kérelmének elbírtűlóstira

5ĺ2015. (I.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ.4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájáru\ a G5 jelíĺ üzlethelyiségre vonatkoző a|bér|etbe adáshoz Hoľváth József őstermelő
(székhely: 2l6l Csomád, Rákóczi Ferenc u. 5., osteľmelői igazolvány szám:2028747, adőszám:
7 3 57 3 1 00- 1 - 1 3 ) tészére fII 5 . január |2. napjátő|, azzal a feltétellel, hogy

a) a szerződés megszÍĺnése esetén az a|bér|ó a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés
igénye nélkül köteles kiüľíteni.

b) a bérlő az a|bér|etbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az a|bér|etbe adott
helyiségrészre eső emelt bérleti d4at, melynek méľtéke a béľleti díj másfélszeľese.

c) ha a béľleti szerződés a bérlő jogutód nélküli megsziĺnése miatt szűnik meg, aZ albérlő a
bérleti jogviszony fo|ytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bér|ő, aki azLtv.
a|apján a béľleti jogviszony folytatására jogosult.

d)a helyiség bérleti díjáľa vonatkozőan az a|bér|o készfizeto kezességet vá||a|, és az
Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI.20.) önkoľmányzati rende|et I7. $ (a) bekezdésében
meghatározottkozjegyzőiokirata|áirásátvźi|a|ja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0 | 5 . január |2.

2. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szerinti bérleti szerzódés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidó: f0I5. január |f .

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása atapián: A béľleti szeľződés 3. sz. módosítása 2015.
máľcius 4-én a|äírátsra keľült.

Kö zter íilet. haszn dlati kéľelme k e lbír óIds a

612015. (I.|2.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 13 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

t.l:

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

kozterület-használati hozzójárulást ad - díjmentességgeĺ - az alábbi ügyben:

Közterület-hasznáĺó,kéreĺruező: ,*, \(... ... ... ............./
Kozterület-hasznáĺat ideje: 20l5, január 30, - 20I5,január 3],
Kozteriileťhasznáĺat céIja: egyéb rendemény (egészséges életmód népszerűsítése)
Közterület-hasznáĺat helve: Corvin sétánv

Corvin koz
Közterül eĺ-használat naglsága : 2 0 m2

Felelos : polgármesteľ
Határidő: f015. januźtr |f .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. februáľ 02. napján
postázták ki.

7/2015. (I.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 1 nem, 1tartőzkodáls szavazatta|)

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

- teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi iĺgyben :

KözterĹilet-hasznźńő,kérelmező: octoPhaľmaKft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4.)

Közterület-használat ideje: f015 . január lf . - 20|7 . december 1 5.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közterĺilet-hasznáIat helye: ^ Szentkirályi u. _ Baross u. 30. (saroképület)
Közteri'ilet.h aszntiat nagy sága: I m,

Felelős : polgármester
Hatźlridő: 201 5 . január |2.

il' A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tudomásul veszi az Octo Pharma Kft.
közterÍilet-haszná|atát 2013. november 15-től 20|5. január |f-ig azza|,hogy az octo Pharma Kft.
kötelesaze|maradtkĺ jzterület-haszná|atidíjtartozźsátmegfi zetni.

Felelős : polgármester
Határidó: f0I5. januźtr 1f .

A Gazdálkodási tievosztáIv táiékoztatása alapián: a hatźrozatot 2015. februáľ 18. napján
postázták kĺ.

8/2015. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 1 nem, 1tartózkodásszavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közteľület-használatihozzé|árulást ad
_ teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbi üryben:

Közterület-hasznáIő,kérelmezo: Izha|mazBt.
(8093 Lovasberény, Lujza major)
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Köaerĺilet-használat ideje: 2015. április 15. - f0I5. október 14.

20l6. ápriIis 15.-f0|6. október 14.

Kozterti|et-haszná|at cé|ja: fagylaltos pult
Kĺjztertilet-haszná|athelye: ^ Baross u. 8.

Köztertilet-h asznźńat nagy sága: 7 m.
Díjfizetés i'itemezése: havi díjfizetés

Felelős : polgármester
Határidő: f0|5. január |f.

II. A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy azIzha|mazVendéglátó Bt. részére a

678lf0l4' (VI.16.) szźtmű kozterĺilet-használatihozzájáru|ását visszavonja.

Felelős : polgármester
Határidő: f0|5. januźr |f.

A Gazdá|kodási ÜgyoszĹálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. febľuár 02. napján
postázták ki.

9/f0|5. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ'3 igen, 1 nemo 1 tartózkodás szavazztta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-használatihozzájárulást ad

- teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: PennyMaľketl(ft.'
(235l Alsónémedi, Eszaki Váll. Ter. Fő út 2l. km)

Közteľület-használat ideje: 2015. januáľ 08. f0I5. január |3.
2015. január |5. f0|5. januźlrf0.
20|5'január22. 20|5.janufu27.
20|5' januźtr f9.

Közteľület-haszná|at cé|ja: szórólaposztás
K<jzterület-haszntńat helye: Vajda Péteľ u. jáľdán

Felelős : polgármester
Hatáľidő: f015. januźtt |2.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tudomásul veszi a Penny Market Kft'
közterĺilet-h asznźiatát 20 I 5 . január 0 8-tó l f0 | 5 . január |Z-ig.

Felelős : polgármester
Hattridő: 2015. januźtr |f .

A Gazdálkodási tievosztá|y táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. febľuár 02. napján
postázták ki.

10/f015. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 1 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺertilet-használatihoz-zěýáru|ást ad -
díjmentessé ggel' _ az a|ábbi ügyben azza|, hogy a Jőzsefvárosi Egészségü gyi Szol'gtilat részéte a kieso
paľkolási díj AFA tarta|mźlt -230 988,- Ft-ot köteles megfizetni a Jőzsefváľosi Parkolás-üzemeltetési
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Szolgálat Sberbank Magyarország ZÍt. áItal vezetetÍ' 14100309-921|2249-03000007 számtl
szám|ájźra.

Koaeri'i|et-haszná|ő,kére|mező: Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat
(1084 Budapest, Auróra u.f2-f8.)

Közterület-használat ideje: 2015. január |f. -f015. október 31.
Kozterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterĺilet(f db parkolóhely)
Közterület-haszntiathelye: ^ Auróra u.22-f8.
Köaerület-h asználatnagysága: l 0 m'

Felelős : polgármester
Határidő: f0|5. janufu |2.

A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot f01'5. januáľ 29. napján
személyesen vették át.

Tulajdonosi hozzájĺźrulds a MoL Bubi rendszer bővítéséhez

11'/20|5. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|, Pintéľ Attila nem vett részt a
szavazásban)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapesti Közlekedési Kozpont Zrt.
kérelmére a Budapest VIII. keľület Horváth Mihály téren (hrsz.: 35f38l5), valamint a Futó utcában
(hľsz.: 36314111) MoL Bubi rendszer bővítése keretében kerékpár gyűjtőállomások telepítésének
kozterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájáru|ását megadja a következő feltételekkel:

Ugyiratszźtm: 16-46120|5.
Kérelmező: Budapesti KĺjzlekedésiKozpontZrt.
Helyszínek:

o Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnáziummal szemben, a szerviztlt park felőli oldalán téľkő burkolatú jźrda
burko latfúrásával érintett,

. Budapest VIII. kerület Futó utca, Corvin sétánynál lévő sarkon a Mlinar pékség előtt térkő
burko latú j árda burkolatfúľásával érintett.

FeIelős: polgármester
Határídő: f0|5. januźtr 12.

Feltételek és kikötések:

1. Jelen tulajdonosi hozzájáru|ás aberuházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

2. A beruházőnak (építtetőnek) a k<izútkezelói és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (I9/I994. (V.3 1 .) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros, VIII. kerület Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztźiýól előzetesen meg kell kérni, és
az abban foglaltakat maradékta|anul be kell tartani.

3. Az engedélyes köteles a munkák (he|yreá||itás) elkészi'iltérő| a közterület kezelőjén kívĺil a
köztertilet tulaj donosát is írásban értesíteni.

4. Jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan beÍartásźtva| a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.
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A GazdáIkodási UgvosztáIv táiékoztatása alapián: A tulajdonosĺ hozzájáru|áls kiadása
megtöľtént.

bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerüIet, Tavas7mex,ő u. 8. szám alattí iłres
ö n kormúny zati t ulaj do n ú h elyis égre

12/2015. (I.12.) sz. \/árosgazdállrodási ós Pónzüg;'i Bizottsĺíg hatńľozntn
(l4 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35t71l0/Cĺ3 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest vltr.
kerület, Tavaszmező u. 8. szám a|att elhelyezkedő, 15 m2 alapter[ilettĺ, iires, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratli, ťoldszinti helyiség béľbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idővel ....... magánszemély részére, gépkocsi taľolás tevékenység cé|jára, 13.250,-
Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában ét|lő nem lakás
céljára szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 35lf0|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi tnkormányzatirende|et 14' $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vá|lalja a leendő bérlő.

3.) az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás cé|jára szo|gźt|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szo|ő 35lf0l3. (u. 20.) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet t7. $
(5) c) pontja a|apján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat
megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 20|5. januźlr |9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 20t5. április 29-én a szerződés megktitésľe keľült. Az iiw
további intézkedést nem igényel.

Creatrio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Stáhly u 15. szdm alatti üres önkormdnyzati
tulajdon íl helyiség vonatkoaÍsóban

13120|5. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzdjdrul a Budapest Mil., 36460l0/N1 helyrajzi szźĺmon nyilvántaľtott, a Budapest VI[.,
Stáh|y u. 15. szám a|ati ta|á|Ilatő, 80 m2 alapterületrĺ, üľes, önkoľmányzati tulajdonli, utcai
bejáratű, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási határidő kikĺitésével a Cľeatľio l(ft. részére, vendéglátás (szeszesÍtal áľusítással)
cé|jára' 84.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + kozuzemi és ki'ilönszolgáltatási díjak összegen',
amennyiben a társaság bérleti szerződés megkötése előtt a fennálló dijhtúra|ékát kiegyenlíti.

f.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) szám{l
Budapest Józsefuárosi Önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál I al ás i ny i|atkozat a|áír ását vá l l alj a a b érl ő.
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Fe|elos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határido: f015. január 19.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. február Ĺt-én a szeľződés megkötésľe keľült. Az ůigy
további intézkedést nem igénye|.

Jav as lat gép kocsi- bedlló bérbeadás ĺźra (2 db)

|4/2015. (I.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. engedélvezi B. K. részére határozat|an idejű bérleti szeruődés megkotését a Budapest VIII.,
Magdolna u. 28. szám a|atti, 3534| hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra, 30 napos
felmondási idővel 6.4]6,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke béľleti díj mellett.

2. Az 59lf0l1. (XI.07.) számű tnkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezd,ése alapján a bérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összegű óvadék
megfizetése.

3 . Az 5912011 ' (XI.07.) számű onkormányzati rendelet l 5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|da|ú kĺjtelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzoi okiľatba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: f0|5. január |9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés nem keľült aláíľásľa. Az iigy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

15/2015. (I.12.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ.4 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi M. Sz. Cs. részére hatźrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Bauer Sándor u' 9. szám a|atti,35If8 hrsz-ú lakóépĺ'ilet udvarán kialakított gépkocsi-beá||őra,30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérleti díj me|Iett.

2. Az 59lf0|l. (xI.07.) számú Önkormányzati rendelet 13. s (2) bekezdése alapján a bérleti
szerződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegtĺ óvadék
megfizetése.

3. Az 59120|1. (XI.07') számű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|dalú köte|ezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. január 19.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: A béľleti szeľződés aláírásľa kerĺilt. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat a róaefváľosi EgészségiigyÍ Szolgdlat épüIeténekfelíljítdsdlloz kapcsolódó ingatlan
h as znólati dtj ntés e k meg hozat alúra

t6l20|5. (I.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nemo 1 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság ligy dont, hogy

1.) a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat a tulajdonában álló, Budapest VIII., Auróra u. f3-f5.
szám a|atti,, 34gg7 hrsz'Ú, 1175 m2 alapteri'iletiĺ telekingat|ant díjmentesen használatba adja a

Józsefváľosi Egészségĺigyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auľóra u. ff-f\. szám alatti
rendelőintézet felújításának idejéľe, a műszaki źttadás-átvéte| |ezźrásźńg, A Józsefoárosi
Egészségĺigyi Szolgálat ezen jdótartam alatt saját maga, saját költségére köteles a telekingatlanról
gondoskodni, a felmerü|ő költségeket megfizetni, megoldani a parkoló üzemeltetésével

kapcsolatosan felmerülő feladatokat.

2.) A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat a tu|ajdonában álló, Budapest VIII., Dobozi u. 19.

szám a|atti, 35376 hľsz-ú, |78 m2 alapterületÍĺ helyiséget díjmentesen haszná|atba adja a

Józsefvárosi Egészségiigyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auróra u. 2f-28, szám alatÍi

rendelőintézet felújításának idejére, a mrĺszaki átadás-áwéte| |ezźrásźig. A Józsefuáľosi
Egészségügyi Szolgálat ezen idótartam a|att sajźÍ maga, saját költségére köteles a helyiségről
gondoskodni, a felmerülő koltségeket megfizetni.

3.) A Budapest Józsefváľosi Önkormányzat a tulajdonában álló, Budapest VIII., József u.46.
szám a|atti, 35044l0lAl3 hrsz-ú, 81 m' alapterĺiletű helyiséget díjmentesen haszná|atba adja a

Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auróra u. 22-28. szám a|atÍi

rendelőintézet felújításának idejére, a műszaki átadás-źÍvéte| |ezárásźůg. A Józsefilárosi
Egészségügyi Szolgálat ezen idotartam a|att sajźú maga, saját kĺiltségére köteles a helyiségĺől
gondoskodni, a felmerĺilő költségeket megfizetni.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t az ideiglenes hasznźiati megállapodások megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. január 13.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: A bĺrtokbaadás megttirtént. Az ügy további intézkedést
nem igényel.

A Marco PoIo Trade Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII, keriźlet, Baross u 80. szúm alatti
üres, tinkormúnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiségre

t7/2015. (I.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi BizoÍ1ság úgy dönt, hogy

1.) hozztýáru| a Budapest v[II., 352s2/0/N7 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest \{trI.
keriileto Baross ... so. sztlm a|att elhelyezkedo, 47 mf alapteľtiletű, ĺires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti helyiség bérbeadásához hatttrozatlan időre, 30 napos
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felmondási idő kikötésével a Maľco Polo Tľade Kft. részérę, műszaki iizlet tevékenység céljára'
50.667,- Ft/hó + Áfa béľleti +kozüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú
kotel ezeff s é gvál lal ás i ny i latkozat a|áir ását v á1| aIj a a l een dó béľl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határido: f0|5. január |9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. február 9-én a szerződés megktitésľe keriilt. Áz ügy
további intézkedést nem ĺgényel.

Per-Cop Beauty KfĹ (bérlő: Kapeleion Rft.) jogutódlds miatti ílj bérleti jogviszony létesítésére
irónyuló kérelme a Budapest VIII. kerület, róuef krt. 50. szám alatti önkormónyzati tulajdonú nem

lakás céIú helyiség tekintetében

18/201'5. (I.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) Itozzáiárul a Kapeleion Kft. jogelőd bérlő által bérelt, a Budapest VIII. kerület,35230/0/N6
hrsz-on nyilvántaľtott, a Budapest VIII.' József krt. 50. (helyiség bejáľat a Baľoss utca felől)
sztm a|aÍtta|á|hatő, utcai bejráľatú ftjldszinti, 69 mz alapterületű, nem lakás célú üzlethelyiségre
jogutódlás miatt a Peľ-Cop Beauty Kft-vel új bérleti szerződés megkötéséhez, uz|et (fodrászat,
kozmetika, műkörom készítés) cé|jźra, határozat|an időre 3 havi felmondási idő kikötésével, a
jelenlegi bérleti díjon, azaz207.597,- Ft/hó + Áfa bérleti * kĺjzüzemi és ktilönszolgáltatási díjak
mellett, amennyiben fennálló hátraléka a szerződés aláírásáig kiegyenlítésľe kerül.

f.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzati rendelet 14. $ (Z)bekezdése alapján 3 havi bérletidíjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 17 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú
köte l ezetts é gv ál l al ás i ny i latko zat a|áír ását v źilIaIj a a b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidő: 20|5. januźtr 19.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. febľuáľ 9-én a szerződés megktitésľe keľiilt. A" ĺigy
további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII, orczy ílt ................ szdm alytti,Iakds elidegenítése
ULES

19/f0t5. (I.12.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozzta
(0 igen' 14 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

Z,,iRr

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogĺ az a|ábbi határozati javaslatot
fogadja el:
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1

hozzájáľul az ingatlan-nyiĺvántartásban a .... helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIil, orczy ĺłt ............... szám alatti, 31 m2 alapteri)Ietű lakásra határozatlan idejű
bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részéľe torténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a 33/20]3.(ru.
l5.) számú önkoľmányzati rendelet ]9. s (I) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére
nleghatározottak szerint, az elkészült forgaĺmi ért,źkbecsl,ésben megáIlapított forgalnzi éľték 50 %-aval
megegłező o,sszegíi, 3,050'000'- Ft vételár kazlé,se mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigrvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0|5. január |9.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: A béľlőt a határozatľól értesítették. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat az ,,Áldozattlt vátdssal és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatĺÍs,, tdrgyú
b e s zer zés i e lj dr ás e r e dmé ny é ne k me g állap ítós dr a

32/20t5. (I.19.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattĺ|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ,,A|dozattá válással és munkaeropiaci helyzettel
kapcsolatos kérdőíves kutatás'' tárgyil beszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. a Monitor Társadalomkutató Kft. (székhe|y: f||2 Veresegyház, Zse||érfüldi u. 16.) ajánlattevő
aján|ata éľvényes, alkalmas aszerzodés teljesítéséľe és nem á1|kizáró ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január |9.

f . abeszerzési e|jź.ľźs eredményes

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 20|5. janufu |9.

3. a beszerzési eljárás nyertese a Monitor Társadalomkutató Kft' (székhe|y: 2172 Yeresegyház,
Zsellérľoldi u. |6., cégsegyzékszám: 13-09-077524, adőszźtm: 12325692-2-13), amely az
osszességében legelőnyösebb ajánlatot adta, ajttn|ataazaján|atkérő rendelkezésére álló fedezeten
belül van, alkalmas aszerzódés teljesítéséľe és nem źil|kizárő ok hatálya alatt.
E|fogadott ajánlati áranettó 5.760.000'- Ft + 1.555.200,- Ft Afa, összesen bruttó 7.3|5.200,-Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0 I 5 . január |9 .

4. ahatározat3' pontja a|apjźtn felkéri apolgármestertaszerződés aláírásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. január 19'

A Poleáľmesteľi Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. március 11-én a
szerző dés a|áír ásr a keľüIt, telj es ítése folyamatban van.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. ker. Villdm u 26a sz ingatlan villamosenergia elldtás
létesítéséItez
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33l20I5. (I.19.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását adja, a
Budapest VIII. ker. Villám u.26a szám a|aÍti ingatlan villamosenergia e||źttásźtnak kiépítéséhez.

IJgyiratszám: 16-1585l20|4.
Kérelmező: ELMÚ Há|őzati Kft. megbízásából GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft.
Helyszín: Budapest, VilI. kerület, Villám u. f6. és Villám u. 26a köz<jtti jáľdaszakasz (htsz.:

3 8503) bontással és buľkolatbontással éľintett.

Feltételek és kikötések:

l. Je|en tulajdonosi hozzźĄáru|ás aberuházőt (építtetot) nem mentesíti az épitéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól.

2. A beruházőnak (építtetonek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (19l1994. (V.31.) KI{VM ľendelet) szerinti mellék|etek csatolásával a Budapest
Főváros, VIII. keľület Polgármesteľi Hivatal, Hatósági |Jgyosnźúytól előzetesen meg kell kérni, és
az abban foglaltakat maradékta|anul be kell tartani.

3. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozteriilet kezelőjét és tulajdonosát
írásban értesíteni.

4. Jelen tulajdonosi hozztĘáru|źs csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napjátő| számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. január 19.

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáru|áls kiadása
megtöľtént.

Tulajdonosi hozzĺÍjdrulds Budapest VIII. keriilet Kdlvdľia téren jegy- és bérletértékesítő automata
telepítéséhez

34/20|5. (I.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dclnt, hogy a BY\K Zrt. megrendelése a|apján, a
Wernervill Kft. kéľelmére a Budapest VIII. kerüIet Kźúvária tér, 9-es buszmegálló Kálvin téľ felé eső
oldalon (hrsz.: 35865/l) jegy- és bérletértékesítő automata telepítéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájáru|ását megadja a kovetkező feltételekkel :

IJgyiratszám: 16-|5|1 /2014.
Kérelmező: Wernervill Kft.
Helyszín: Budapest VIII. kerület Kálvin tér, 9-es buszmegálló Kálvin téľ felé eső oldalon a

Zöldterület nyílt munkaáľok készítésével érintett, a Baľoss utca menti aszfa|t burkolatú
j árda burkolatbontással érintett.

1. Jelen tulajdonosi hozzájáru|ás aberuházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'
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2. A beruházonak (építtetőnek) a kozútkezelői és rnunkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘźtru|.ást a
vonatkozó rendelet (19l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros, VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal, Hatósági ÜgyosztálýóI előzetesen meg ke|l kérni, és

az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

3. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a k<jzterület kezelőjét és tu|ajdonosát
írásban énesíteni.

4. Jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedé|yező Szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a dontés napjától számitott 1 évig érvényes.

5. A zöldtert.ileti szakasz védęlme és teljes helyreá|lítása(a34lf008. (V[. l5') Főv. Kgy. rendelet l8.
$ (3), (4)' (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével). A beruházó és kivitelező köz<isen

garanciát vźi|a| a növényzet pótlásának - legkésőbb 2015. 04.30-ig töľténő - elvégzéséért.

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. januźlr |9 '

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáru|áts kiadása
megtörtént.

Javaslat az Úi reteki téri Piac teriiletén lévő HI iizlethelyíség bérlői kérelmének elbírdtdsttra

35lf0|5. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 ĺgen' 10 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dcint, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot nem
fogadja el:

I. hozzójárul a HI jelíĺ üzĺethelyiség a hatórozat ]. szdmú melléklete szerinti alaprajzon jelölt
Ieválasztott rész albérletbe adásdhoz Süci és Györg,, Kft. (székhely: l08I Budapest, Népszínhaz
utca 20' IV. enl.2, Cégjeg,,zélrszám: 0l 09 I8I464, Adószám: 24771179-1-42) részére az alábbi
feltételekkel:

a) a kirakodási teriiletre vonatkozó díjtétet nettó I00 Ft/mz/nap, melynek esedékessége minden
hónap I5. napja;

b) a bérlő az albérĺetbe adds idejére emelt béľleti díjként megfizeti ąz aĺbérletbe adott
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a béľleti díj mĺźsfélszerese;

c) a szeľződés megszűnĺlse esetén az albérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés
igénye néIküI koteles kiüľíteni,.

d) ha a bérleti szerződés a bérlő jogutód nélkĺili megszíĺnése miatt szíjnik meg, az albérlő a
bérleti jogviszony foĺytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy ąz albérlő, aki az Ln.
aI apj án a b é r l e t i j o gv i s z ony fo ly t at ás ár a j o go s uI t ;

e) a helyiség bérleti díjóra vonątkozóan az albéľlő készfizető kezességet váIIaI, és az
onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás céljára szolgáIó helyiségek bérbeadásának

feltételeirőI szóló 35/20]3' (ĺ/I.20.) onkormányzati rendelet I7. s @ bekezdésében
me ghat ár o z o tt ko zj e gł z ő i o kir at aI óíľ ás át v óI l alj a.

Feleĺős: polgármesteľ
Határidő: 20I5' január 19.
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2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti módosított béľleti szerződés aláírására.

Felelős: polgármesteĺ
Hatáľidő: f0|5. január 19.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: A béľIeti szeľződés 2. sz. módosítása 2015.
máľcius 5-én aláíľásľa keľült.

Rözteriilet-ItasznóIati kérelmek elbíľálása

36/2015. (I.l9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Í4 igen' 0 nem,0 tartőzkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használatiÍlozzájárulást ad

- telj es díjfi zetéssel _ az althbi ügyben:

Kozterület-hasznźiő, kéľelmező: Golden Rose 2002 Kft.
(1062 Budapest, Aradi 

'it 
17.)

Közteľĺilet-h aszná|at ideje: 20|5 . januálr |9 ' - 2016. december 3 l .

Közterület-hasznźiat cé|ja: szórólaposztás
KözterüIet-haszná|at helye: ^ Népszínházu. ||.
Köĺerület-h aszná|at nagy sźtga: I m'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f015 ' janutlr |9.

u. AYárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszi a Golden Rose 2002
Kft. Népszínház u. |I. szám előtt szórólaposztás céljából igénybe vett közterü|et haszná|atétt.
20 l 5. januáľ 1-jétől 201 5. január 1 8-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. januĺáľ 19.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. januáľ 30. napján
személyesen vették át.

37/20t5. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatz
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használatihozzź$árulást ad

- teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbi tiryben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Golden Rose 2002 Kft.
(l062 Budapest, Aľadi i|t 17 .)

Kozterület-hasznáIat ideje: 2015. janutr |9. - 20|6. december 3 1.

Közterület-használat cé|ja: szórólaposztás
Közteľület-haszná|at helye: ^ B1aha Lujzatér 3-5.
Közterület-h asznźi,at nagy stĺgal. I m'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I5. január |9.

:!!al
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II. AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Golden Rose 2002
Kft. Blaha Lujzatér |-3. szám előtt szórő|aposztás céljából igénybe vett közterÍi|ethaszná|atát
f015. január 1-jétől f015. január 18-ig.

Felelos: polgármester
Határidő: f0|5. január |9.

A Gazdá|kodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a hztározatot 2015. januáľ 30. napján
személyesen vették át.

38/2015. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy d<int, hogy kozterület-használatihozztĘárulást ad

- teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbi ügyben:

Köztertilet-hasznźúő, kérelmező: Golden Rose 2002 Kft.
(l062 Budapest, Aradi tÍ 17 .)

Közterĺ'ilet-használat ideje: 2015. január |9' -20|6. december 31.
Köztertilet-használatcé|ja: megállító tábla
Közterület-haszná|athelye: ^ Népszínházu'7-9.
Kĺjzteri'ilet-h aszná|at nagy sága.. f m"

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. január |9'

u. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy tudomásul veszi a Golden Rose 2002
Kft. Népszínházu.7-9. szźtm előtt megállítőtáb|a igénybe vett közterü|ethasznźiatát20|5. január
l -jétől f075 . janutlľ l 8-ig.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. január |9.

A Gazdálkodási Ügvosztáty táiékoztatása alapián: a hłtározatot 2015. január 30. napján
személyesen vették át.

39ĺ2015. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy közteriilet-haszná|atihozzźtjárulást ad
_ teljes díjfi zetéssel _ az a|átbbi ügyben:

Közteľület-haszntilő, kérelmező: Golden Rose 2002 Kft.
(106f Budapest, Aľadi tÍ 17 .)

Közterület-h asznä|at ideje: 2015 ' januźtr |9 . - f0I6. december 3 1 .

Közteľület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
Közterület-haszná|at helye: ^ Bacsó Bé|au.f .
Közterül et-h asznźůat nagy sźlga.. 2 m'

Felelos: polgármester
Határido: 20| 5. január 19.
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il. A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizotÍság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Golden Rose 2002
Kft. Bacsó Béla u. 2. szźtm előtt megállítő tźLb|a elhelyezése céljából igénybe vett közteľület
basznźiatźi 20 1 5 . j anuźtr l -j étő l f0 | 5 . január l 8- i g.

Felelős: poIgármester
Határidő: f075. janutr |9.

A Gazĺlálkoĺ|ási ťIwosztálv táiékoztatása alanián: a hatáľozatot 2015. január 30. napján
személyesen vették át.

40l20t5. (I.19.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzügyÍ Bizottság hatátozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad

- teljes díjfizetéssel _ az a|äbbi ĺigyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmezo: CvikkeľoptikaKft.
(l088 Budapest' Krúdy Gy' u' 4. fszt. 4.)

Közteľület-használat ideje: 2015. januáľ 01. - 2015. decembeľ 31.

K<jzterület-használatcé|ja: megállító tábla
Közterĺilet-haszntilathelye: ^ Krúdy Gy. u.4.
KözterĹi|et-h asznźiat nagy sága: I m.

Közterület-haszná|at cé|ja: világító tábla
Köztertilet-haszná|at helye: ^ Krúdy Gy. u' 4.
Köztęrtilet-h aszná|at nagysága: 1 m,
Dijfizetés ütemezés: havi díjÍizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. január 19.

il. A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi Cvikker optika Kft.
közteľület haszná|atát 20 | 5 . január 1 -j étőI 2 0 l 5. j anuár 1 8-ig'

Fe|elős: polgármesteľ
Hatźtridő: f0 I 5 . januźlr |9 .

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. január 28. napján
személyesen vették át.

41/20ls. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy a ||29ĺ2014 (XI.17.) szźtműhatźlrozatátaz
a|ábbiak szeľint módosítj a:

Köztertilet-haszná|ó,kére|mezó: i,ha|^a,VendéglátóBt.
(8093 Lovasberény, Lujza major 0|69/1.)

Közterület-használat ideje: f0|5. januźtr |. - 20|5. április 30'
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterĺ'ilet-haszná|at helye: ^ Baross u. 8.

Kozterület-h aszná|at nagy sága: 28 m.
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Köztertilet-haszná|atdíia: fószezon:3 533'- Ft/m,/hó+AFA
e|ő-, utőszezon: f 90f,- pt/mzlhó+Ár.A

szezonon kívül : 29 l,- Ft/mz lhő+^F A
Díjfizetés ütemezés: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január |9.

A GazdáIkodásÍ ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. febľuár 16.. napján
személyesen vették át.

42/2015. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺĺeľület-hasznáIatihozzájárulást ad -
díjmentességggl _ az a|źhbi ügyben azzal, hogy a Társashźn Rökk Szilárd u. 15. részérę a kieső
parkolási díj AFA tartalmát - 83 067,- Ft-ot kĺjteles megfizetni a Jőzsefvárosi Paľkolás-üzemeltetési
Szolgá|at Sberbank Magyarország Zrt. á|ta| vezetett l4l00309-9fllff49-03000007 számú
szám|ájźtra.

Közterület-haszná]'ő, kéľelmező: Társasház Rökk Sziláľd u. 15.
(1093 Budapest, Lónyay u. 3.)

Közteľület-használat ideje: 2015. január |9. - 20|5. ápľilis 30.
Kĺizterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
Közteľtilet-haszná|at helye: ^ Rökk Szilárd u. 15.

Közteľtĺlet-h aszná|at narysága: 85 m,

Felelős: polgármester
Határido: f015' januźlr 19.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. febľuáľ 02. napján
postázták ki.

A Budapest VIII. Baľoss utca ......... szdm alatti, . helyrajzi szdmŕl, 149 m2

alapteriiletűí veg)es tulajdonú lakás, iires, önkormdnyzati tulajdoníl részének elidegenítése

43/2015. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Baross utca ........

szám a|aÍti, 149 mf alapterülettĺ lakásból, az Önkormányzat tulajdonában álló ĺires, teljes
alapterületbo1l7l|00 tulajdoni hányaddal ľendelkező, l0 m'alapterületti részének a33/2013. (VII.15.)

szźtmű ĺinkoľmányzati rendelet a|apján H. K. tulajdonostárs részére t<jńénő elidegenítéshez. A vételaľat
1.800.000'- Ft-ban hatźrozza meg. A véte|ár megfizetésére egyösszegben, illetve banki hitel
felhasználás áv a| v an lehetősége a vevőnek.

Felelos: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2075. január 25.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: Á.z adásvételĺ szerződés aláíľásľa került. Az ügy további
intézkedést nem igényel.
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Fróman Zoltán egyéni vdllalkozli bérleti díj feliilvizsgóIati és bérleti szerződés módosítási kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Horvátlt M. tér 2. szóm alatti helyiség vonatkozásdban

44lf0|5. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodáłs szavazatta|)

AYärosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogv

1.) hozzújdrul a Budapest VIII. keľüIet, Hoľváth Mihály tér f. szám alatti, 35550/0lNf3 hrsz-li,
f7 m, a|apterüIettĺ, utcai bejáratú, földszinti, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiséget
bérlő Fróman Zo|tán egyéni vállalkozó tészére a bérleti szerződés módosításához és a bérleti
díjának a szerzodés módosítás a\tirását követő hónap elso napjától 30.379,- Ft/hó + Áfa +

kozü zemi és kül önszo l gáltatási d íj ös szegen történő megá||apításához.

2.) az tnkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf0l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet 19. $
(3) c) pontja a|apján a bérlo koteles a bérleti szerzodést kozjegyző előtt tett egyoldalĹl
köte l e zettsé gvál l al ó ny i|atko zattal ki e gé s zíten i .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidó:ZO | 5 . januźtr f6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: 2015. február 27-én a szeľződés megkötésre keľült. Az ĺĺgy
további intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsúra (1 db)

45/2015. (I.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) engedélyezi S. A. Zs. részérehatározat|an idejű bérleti szerződés megkötéSét a Budapest VIII.,
Bródy Sándor u. 15. szám a|atÍi,366f3 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi beáI|őra,
30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció météke bérleti díj mellett.

2.) az 7.) pont szerinti bérlő a bérleti díj megfizetése a|ól a 6012011. (XI. 07.) számű önkoľmányzati
rendelet ľendelkezései alapján a ..... mozgássérült parkolási engedély éľvényességi
időpontjáig mentesül.

3.) az 59120|1. (XI. 07.) számű önkormányzati rendelet 13. s (2) bekezdése a|apján e|engedi az
óvadék megfizetését, tekintettel a jelen hatźlrozat2.) pontjában foglalt mentességre.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: f015. január 26.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés a|áírásra keľült. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

Horvátll Bertalan egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Bauer S. u 11. szdm alatti
iir e s ö n ko r mdny zati t uI aj do n ú It e Iy is é g v o n at k o ut s d b an
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46/f0|s. (I.19.) sZ. váľosgazdáIkodási és PénzügyÍ Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy:

l.) Itoudjłúrul a Budapest vlu.' 35128 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Baueľ S. u. 11. szźtm a|aÍtta|á|hatő, !4mz a|apterliletű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari
bejáratú, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźthoz hatélrozat|an időre 30 napos
felmondási határidő kikötésévę| Hoľváth Beľtalan egyéni vá|Ialkozó részére, hangszeľjavítás
(műhely) cé|jźra, a mindenkori üzemeltetési költséggel (amely az előterjesztés tfugyalásának
időpontjában) megegyező összegű béľleti dijon, azaz 1'L.724,- Ft/hó + Afa bérleti * közüzęmi és
különszolgáltatási díjak osszegen.

f.) a bér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az tnkormányzat tu|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35/f0|3. (VI. 20.) szźlmtl
Budapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bľuttó bérleti
díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt
egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirźstúvá||a|ja a leendő béľlő.

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

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: 2015. április 8-án a szerződés a|áirásra került. A" ügy
további intézkedést nem Ígényel.

Javaslat a Budapest WII., Lujza L ............... szdm alatti lakósravonatkoruÍan M. ..........bérlő
bérleti jogviszonydnak közös megegyezéssel való megsziintetésére, mlźsik lakós bérbeaddsa mellett

47/20t5. (I.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi
indíNányát, mely szerint a napirend 5.6. pontját következő ülésére elnapolja, egyben felkéľi a Kisfalu
Kft-t, készítsen ľészletes kimutatást a lakás helyreállításáhozszijkséges költség vonatkozásában.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidó: f0|5. januźlr f6.

Á. Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A Bizottság kéľésének megfelelően újból előteľjesztve
2015. január 26-án

Javaslat a Budapest WII., Lujza lL ............... szám alatti lakdsra vonatkoruian ............. bérlő
bérleti jogviszonydnak közös megeglezéssel való megsziintetésére, mdsik lakds bérbeaůźsa mellett

4812015. (I.t9.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 1 taľtózkod ás szavazatta|, Őszi E,o ,em yett részt a
szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzigyi Bizottság úgy dĺint, hogy elfogadja Soós György ügyrendi
iĺdiwányát, mely szerint a napirend 5 .7 . pontját következő ülésére elnapolja, egyben felkéri a Kisfalu
Kft-t, készítsen részletes kimutatást a lakás helyreállításához sztikséges köItség vonatkozásában.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
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Határidó: 20|5. január f6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A Bizottság kéľésének megfelelően újból előteľjesztve
2015. január 26-án

Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Nagytemplom u .... szám alatti,ingatlanra vonatkozlj
elővĺźsóľlásí jogróI való lemondásra ZART ULES

50/2015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat, a.........:....... hrsz-ú, természetben a 1083 Budapest, Nag1rtemplom u. .

szám alatt található 33 m, alapteľüIetű ingatlan tekintetében, az 5.500.000 Ft-os vételár ismeretében az
eloterjesaés mellékletét képezó vételi szándéknyilatkozathoz kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván
élni.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 5. január 26'

A Rév8 Zľt.. valamint a Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apián: Az elővásárlási jogról
történt lemondásľól a kéľelmező kiéľtesítése megtiiľtént.

A Budapest, VIII. keriilet Rákóczi út 57. szdm alatti iroda megnevezésíÍ ingatlanra vonatkozó
elővdslźrllźsi jogról való lemondlÍs zÁnr tjĺBs

5I/20t5. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat, a34637l0lAl59 hľsz-ú, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi {lt 57 ' szám füldszint alatt
ta|á|hatő 175 m" alapteľületű iroda megnevezésű ingatlan tekintetében, a ll.500.000,-Ft vételár
ismeretében ... eladó, továbbá ''.. vevő közott 2014. augusńus 4-én
kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. jarulár f6.

A GazdáIkodási ÜgYosztáIy táiékoztatása alapián: A' határozat kézbesítése megtöľtént ĺigyfét
részére.

Tulajdonosi ltozzdjórulds a Budapest VIII. ker. Leonardo da Vinci u 39. számíl ingatlan
vízb e köté s éne k megs ziinteté s é h ez

52/2015. (I.26.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatőtozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattl|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ligy d<ĺnt, hory

1. tulajdonosi hozzájárulásźú adja a Cordia City Garden Kft. megbizźsźtból eljáró Fővárosi
Vízművek Zrt. részére a Budapest VIII. kerület Leonardo da Vinci u. 39' szám (hrsz.: 36278)
alatti ingatlan NA f5-os vízbekötés megszüntetésének kcjzterületi munkáihoz, a bontással és
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burkolatbontással érintett jáĺda- és útpályaszakasz helyreállítási kötelezettsége mellett az a|ź.Ďbj

feltételekkel és kikötésekel:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) akoztltkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘáru|ást a

vonatkozó rendelet (|9ĺ|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztályától, valamint
Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be

kell tartani,

c. aZ engedélyes kĺjteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a közterÍilet kezelőjét és

tulaj donosát írásban értesíteni,

d. jelen tulajdonosi honź|áru|źts csak az engeđé|yezo szervek, szakhatóstryok e|oírttsainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. január f6.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájárlulláls kiadása
megtöľtént.

Javaslat az Ui Telu*i téri piacon Iévő K4 iizlethelyiség bérlői kérelmének elbírdldsdra

53/2015. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzá az új Teleki Téri Piacon
található K4 jelű tizlethelyiségre vonatkoző a|bér|etbe adáshoz a HLA Keľeskedelmi Korlátolt
Felelősségű Táľsaság (székhely: 1l04 Budapest, Mádi utca97.III. em. 8. Cégjegyzékszám: 0l 09

19 19 | 4, Adószám : f49 62f85 -2-42) rész&e.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. január 26.

A Gazdá|kodásĺ tigvosztálv táiékoztatása alapián: A kérelmező kiéľtesítése a határozat
elutasításáľól megtöľtént.

Javaslat az Úi Telel,i Téri Piac J2 jelíÍ iizlethelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony közös
megegyezéssel történő megsziintetésére, valamint ezt követő hasznosításóra

54/f015. (I.f6.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájárul ...... ..'.. és az onkoľmányzatközoÍt20|4. mźrcius 14. napján létľejött, aJ2 jelu
iizlethe|yiség béľleti szerződésének kĺjzös megegyezéssel toľténő megszüntetéséhez, egyben felkéľi
a polgármesteľt a megállapodás a|áiräsátra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 5. január 26.
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f . az I. pontban foglalt béľIeti jogviszony megszunését követően pá|yázat útján kívánja hasznosítani a
J2 je|ú tĺzlethelyiséget, amelyre tekintettel elfogadja a határozat mellékletét képezó pá|yázaÍi
felhívást.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. január f6.

3. felkéri a polgármesteft, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontja szerinti pä|yázati felhívás
honlapon történő megj elentetéséről.

Felelos: polgármester
Határido: f0| 5. január f6.

A Józsefváľosi V
a|apián: Az Uj Teleki téľi Piac J2 jelű 20 nm a|apteľületű piaci üzlethelyiség béľleti jogának
megszeľzéséľe kiírt űj pá|yázati előterjesztés 2015. május 4-én került a Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság e|é. Az űj pá|yázati felhívás annyĺban módosu|t az e|őzőekhez képest, hogy
újabb négy, küliinbőző fajtájű tevékenységgel is lehet páůyázni az üzlethelyiségre. A páiyázati
felhívás kifiiggesztésľe került a Polgáľmesteľi Hivatalban és kőzzététe|re a honlapon.

Tulajdonosi ltoaájdrulĺźs a Budapest VIII. keriłlet Szigony u 4. számú ingatlan előtti
elosztlisze krény villamosenergia-ellútdsdnak kiépítéséhez

5 5 / 20 15. (I.f 6.) sz. Vá ľo s gazd ál ko d ás i és Pénzü gy i Bizottság határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

tulajdonosi hozzájźtu|ásźLt adja azELMI] Hźtirőzati Kft. részére a Budapest VIII. kerület Szigony u. 4.
szám előtti aszfa|tozott járdán (hľsz.: 3572814) lévő elosztószekľény villamosenergia-ellátás
kiépítésének közterĺileti munkáihoz, a bontással és burkolatbontással éľintett járdaszakasz
helyreállítási kötelezettsége mellett az alźtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházot (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szĺikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzź!áru|źst a
vonatkozó rendelet (I9ĺI994. (V.3l.) KřIVM ľendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági LJgyosn.á|yźtól, valamint
Epítésügyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

c. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüItéről a közterület kezelőjét és
tulaj donosát írásban éľtesíteni,

d' jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaftásával, a döntés napjźtő| számítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határido: f075. január f6.

Á Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzá,járu|áls kiadása
megtiiľtént.

KiizterüIet-hasznáIati kérelmek elbírdldsa
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56lf015. (I.f6.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1. kĺjzterület-hasznźilatihozzájttru|ást ad - egy összegben tĺjrténő díjfizetéssel _ az aIábbi ĺigyben:

Kozteľtilet-hasznźiő,kére|mező: DXN Europe Kft.
(1 08 1 Budapest, Rákóczi tĺ 63.)

Közterület-használat ideje: f015. januárf6. - 2015. június 23.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: ľeklámtábla
Közterület-haszná|athelye: ^ Berzsenyi u. 1. (Rákóczi ti73.)
Koztęrület-haszná|atnagysága: f m,

Felelős: polgármester
Határido: 20I 5' január 26.

2. tudomásul veszi a DXN Europe Kft. közterület-használatát20|4. december f4-tő| f0I5. január
25-ig azza|, hogy a DXN Euľope Kft. köteles az ę|maradt köztertilet-haszná|ati díjtartozását
megfizetni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. január 26.

A Gazdátkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. febľuár f6. napján
postázták ki.

57/2015. (l.26,) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľület-használati hozzájárulást ad _
díjmentességgel _ az a|źbbi ügyben:

Közterület-h asznźt|ő, kérelmező: Fazekas Mihály Gyakoľtó Álta|áoos Iskola és

Gimnázium
(l082 Budapest, Horváth Mihá|y tér 8.)

K<jzterület-haszná1atideje: fl|S.március 13.

K<jzterület-haszná|atcé1ja: egyéb rendezvény (l848/49-es forradalom és
szab ads ágh arc me gem l ékezés)

KözterÍilet-haszná|at helye: Horváth Mihály tér
Közterület-haszná|atnagysága: fI00m'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f01 5. januźlr 26'

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: ahatátozatot 2015. febľuáľ 25. napján vették
át személyesen.

58/2015. (|.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1 . kozterĺilet-h aszná|ati hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmezo: Józsefváľosi Városiizemeltetési SzolgáIat
(1084 Budapest, Mátyás tér l5.)

KöaerüIet-haszná|at ideje: 2015. január 26. - 20|8. január |4.
KözterüIet-hasznáIat cé|ja: zĺjldhulladék-gyűjtő sziget
KözÍeľĺi|ęt-hasz,ná1aÍ he|ye: Vi||ám u. 7.

Köztertilet-haszná|atnagysága: 10m2

FeIelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. január 26.

2. az |. határozati pontban foglalt közterü|et-haszná|ati hozzájáru|ás megadásának feltételei az
alábbiak:

a. a szelektív szigetek 5 m sugarú környezetét a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
(Kérelmező) koteles tisńán tartani;

b. panasz esetén a zöldhulladék-gytĺjtő sziget kialakításának feli'ilvizsgálata szĺikséges, és
amennyiben indokolt az źńhe|yezés, azt a Kérelmező téľítésmentesen biztosítja;

c. az ütemezett,heti három alkalommal történő edényürítéseken felül azedények kĺirnyezetének
á||apotát aKére|mezőnek minden nap ellenőriznie kell.

3. tudomásul veszi a Józsefuárosi Városüzeme|tetési Szolgálat zoldhulladék-gyűjtő sziget céljábóI
igénybe vett közterület-használatźLtf015.január |4-tő|20|5. januárf1-ig.

Fe|elős: po|gármester
Határidő: f0| 5. január f6.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a hatźrozatot 2015. febľuáľ 26. napján vették
át személyesen.

A Budapest VIII.' Jóaef krt. .......... szdm alatti, .. helyrajzi szómú lakdsra
készíilt értékbecslés feliilviugdlata irónti kérelem

59/2015. (I.f6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(11 igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., József kt. . szám a|atti, ..... hľsz-ú, 63 m2 alapterületíĺ lakás
elidegenítésével kapcsolatosan hozott I300l20I4. (XII'08.) számű határozatát vźitozat|anl|
fenntaltja, a v éte|árat nem módosítj a.

f.) kijelenti, hogy az 1.) pontban foglalt határozat esetében fennálló aján|ati kcitöttség időtartama a
foľgalmi éľték felülvizsgá|ata iľánti kéľelem előterjesztése és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B izottság ál lásfoglal ásának kézhe zv éte|e közötti időtartammal me gnő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatźlridő: f0I5. február 2.

Ä Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés nem keľült a|áírásra. Az ücy
további intézkedést nem igényel.
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A Budapest VIil., róuef körút 9. száru alatti, 36410/0/A/9 llelyrajzi számíl, Itatározott időre szóIó
b érleti joggal terhelt egyéb helyiség elideg enítése

60120|5. (I.26.\ sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(11 igeno 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hog1,

|.) az ingatlan-nyilvántartásban a 364|0l0lN9 he|yrajzi számon nyilvántaľtott' természetben a
Budapest VIII., József korút 9. szám a|atti, 69 m, alaptertiletű, határozott idejű béľleti joggal
terhelt nem lakás célú helyiségľe fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad,

f.) hozztljáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a 364|010ĺN9 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József körút 9. szám a|atti, 69 m, a|apteľülettĺ' ftjldszinti egyéb
helyiségľe vonatkozó eladási aján|at bérlő részére tĺjľténő megküldéséhez, a véte|ámak, az
elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 32lf013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet
a|apján a forgalmi érték 1 00 oÁ-ában, azaz 26.984.97 I,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 | 5 . február 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés nem keľĺilt aláírásra. Az ĺigy
további intézkedést nem igényel.

magánszemély Budapest VIII., Dankó u 29. szám alatti teremgardaban Iévő 5.

számú gép kocsi- beálló hely bérbevételére irány uIó kérelme

61120|5. (|.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f 1artőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájárú a Budapest W[., Dankó u.29. szám aIatti, 35483/f/NĹhrsz-ú épületben kialakított
teremgarázsban az 5. számú gépkocsi-beállóra bérleti szerződés megkötéséhez,hatźrozatlan időľe
30 napos felmondási idővel személygépjármu táro|ása céljára .............magánszemély ľészére
8.750'- Ft/hó + Afa béľleti díj összegen.

f . a bérleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az Önkormányzat tulajdonában tillő nem lakás
cé|járaszo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3, (vI.20.) szÁmű Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

3. az onkormányzat tulajdonában á1|ő nem lakás cé|jźtra szo|gźiő helyiségek bérbeadásának
feltéte|eiről sző|ő 35ĺf0l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos Önkormányzati rendelet 17. $
(5) c) ponda a|apján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvá||a|ő nyi|atkozat
megtételétől a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja ''

Határidő: f0| 5. február 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. január 29-én íľásban értesítették az iigyfelet a
Bizottság dtintéséľő|. A ľendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem keľĺilt sor a szerződés
megkiitésére. Az ügy további intézkedést nem igényel.
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l.)

f.)

3.)

ravaslat a Budapest VIII. keriżIet, Rdkóczi út I9. szám alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
Iakĺźs céIú helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvdnos pálydzat lezdrdsára és az eredmény megdllapítdsdra

6fl20t5. (|.26.\ sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

meeáll3pítia' ...... ...... aBudapestVIII., Rákócziilt|9.szźtma|atti,3650910lAl9 hrsz-ú,
f37 m, alaptertiletű, ĺ.ires onkormányzati, I. emeleten elhelyezkedo nem lakás célú helyiség
bérbevételére vonatkozó pá|yázata érvénýelen.

a Budapest VIII., Rákóczi tt |9. szám a|atti,365O9l0lN9 hrsz-ú, 237 m2 alapterĺiletti, üres
onkormányzati' I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeadásźlra a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 84012014. (VIII. 04.) számú határozat alapján kiín
nyilvános egyfordulós pá|yázati eljárást érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi,őt 19. szám a|atti,3650910lN9 hrsz-ú, 237 mz
alapterületű I. emeleti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános
egyfordulós páIyázatkiirására, 93.040,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen . A pá|yźnati felhívásban
ki kell kötni, hogy

a.) a helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testĺilet 248lf013.(vI.l9.) számú
hatźtrozatának 8. pontja szerinti 12 és f5 %-os bérleti díj kategőriäba tartoző, illetve
nyilvános inteľnet szolgáltatás (inteľnet ktnéző, call center, stb.) tevékenységre vonatkozik,
továbbá

b.) a Kiíró kizárja a bérl'ő źita| a bérbeadóra tartoző felújítáSi munkák béľleti díjba töľténő
beszámitásának lehetőségét a minimáIis béľleti díj méľtékére tekintettel.

a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźiyázat a Versenyeztetési szabályzatró| sző|ő 42812012.
(XII. 06.) számű a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének határozatétban
foglaltak szerinti lebonyolításra.

a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabźůyzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján,va|amint a Budapest
Fováros VIII. keľtilet Józsefuárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetotthtź!án, a
vagyonüryleti megbízott ügyfélfogadásra szo|gá"|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az tnkormtnyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgármesteri Hivatal számára költségmentes hirdetési felületeken toľténő
megjelentetés szélesebb körű biztosítasa érdekében az egyéb rendelkezésre álló intemetes
hirdetési poľtáIokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. február 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián:
1. pont: 2015. febľuár 3.án íľásban értesítést kĺildtek a Bizottság döntéséről.
2. pont: apá|yázat 2015.06.03. és 06 fí.kőzőtt kiírásľa keľült.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rlźkóczi út 5I. szdm alatti üres, önkormĺÍnyzati tulajdonú nem
Iakds céIú helyiség nyilvónos egyfordulós pdlydzaÍon történő bérbeaddsdra

4.)

s.)

132



63/20Í5. (I.f6.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźtozata
(1 1 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákó czi ilt 51. szám atatti, 3464lftlN3 hrsz.ú, f46 m2

alapterületű utcai bejáratú ťoldszinti + magasfüldszinti nem lakás célri üzlethelyiség bérbeadására

vonatkozó nyilr,ános egryfordulós pá|yázat kiírására, 108.000,- Ft/hó + Afa hér|ęti clíj osszegen' A
pźtiryźzati felhívásban ki kell kotni, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely
nyilvános internet szolgá|tatás (internet kávézó, call center, stb) tevékenység végzésére
vonatkozik.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźilyázat a ..Versenyeztetési szabá|yzatről szóló
4f8lzolf .(XII.06.) számú a Budapest Józsefráľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
határozatában fogla|tak szerinti lebonyolításra.

3.) a pźiyázati felhívást a Versenyeńetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerü|eti Hivatala okmányirodáján,va|amint a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtáb|źLiźLn, a

vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a

Józsefuáros című helyi lapban, az Önkoľmtnyzat és a vagyontigyleti megbízott honlapján'
továbbá a Polgármesteri Hivatal szźlmára költségmentes hirdetési felületeken történő

megjelentetés szélesebb körű biztosítása éľdekében az egyéb rendelkezésre álIó inteľnetes

hirdetési poľtálokon kell közzétenni'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. február 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: apá.llyá.zat 2015. 06. 03. és 06. f5.kőzőtt kiíľásľa keľült.

alacsonyabb bérleti díj megdllapítdsóra vonatkoaj kérelme a Budapest VIII. keriilet'
Tömő u 32-38. szám alatti iłres, önkormányzati tulajdoníł nem lakús célú helyiségre

6412015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(tl igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) visszavonja az 1l61/20t4. (xI. |7.) szttműhatźłrozatát.

f.) ttozzdjárul a Budapest VIII., 36139lÍlV1 he|yrajzi számon nyilvántaltott, Budapest VIII,
Tömő u. 32-38. sztm a|att elhelyezkedő, lépcsőházból megközelíthető, fijldszinti 30 m,
alapterületíĺ, üres, önkormányzati tulajdonri helyiség bérbeadásáhozhatźrozatlan időľe, 30 napos

felmondási ido kikötésével .......... magánszemé|y részére,bántartási holmik táro|źsa

cé|jára a mindenkori köz<js költség (melynek cisszege ahatározathozata| időpontjában: |f.572,-
Ft/hó) + Áfa béľ|eti + k<jzĺizemi és kĺ'ilönszo|gá|tatási díjak összegen.

3.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás

cé|jára szolrgźńő helyiségek bérbeadásának feltételęiről szóló 3512013. (VI. 20.) számű Budapest

Józsefuáľosi onkormányzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bľuttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő béľlő.

4.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának

feltételeiről szőlő 35lf013. (VI. 20') számű Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet 17. $
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(5) bekezdésében foglaltak alapján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kotelezettségvállaló
nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő:fjlí. február f .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. január 29-én írásban éľtesítették a kére|mezíjt a
Bizottság dłintéséľől. A rendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem keľült soľ a szerződés
megkiitéséľe. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Szokolszky Ágnes egyéni váIlalkozli béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, tjtlő lit 44. szlźm
alatti iires, i)nkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl ltelyiségre

65120|5. (I.26.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizoťtság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest vI[.' 3640fĺ4tD/4 heIyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest vilI.
keľület' Üllĺi ĺt 44. szám alatt elhelyezkeđő, 46 m2 alapterületű, tiľes, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, füldszinti helyiség bérbeadásához határozo|t időre' 2019. decembeľ 31-ig,
Szokolszky Agne's egyéni vál|a|kozó részére, férfi, női, gyermek fodrászat tevékenység céljźtra,
48.500'- Ft/hó + Afa béľIeti + kĺjzüzemi és ki'ilonszolgá|tatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonäban á||ő nem lakás
cé|járaszo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35120|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťlzetését, valamint a 17 . $ (a) bekezdése alapj án közjegyzo e|őtt egyoldalú
köte l ezetts é gv ál l al ás i ny i|atkozat a|áir ásźú vál l alj a a leen dő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Hatfuido:fO | 5 . februfu f .

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: 2015. január 29-én Íľásban éľtesítették a kéľelmezőt a
Bizottság dłintéséről. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belül nem keľiilt soľ a szeľződés
megkötéséľe. Áz iigy további intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, uői út 66/u szám alatti iires, tinkormónyzati tulajdoníl nem
lakds céIú helyiségek bérbeaddsdra kiírt nyílvános pdlydzat leatrdsdra és az eredmény

megdllapítdsdra

66l20t5. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1 1 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) megállapítja a Budapest VI[. 36274ĺ0/N2 és 36f74l0/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Üllői út 66. A. szám a|atti,94 mz + |65 m2 alapterülettĺ önkormányzati tulajdonú
helyiségek béľbeadásáľa, a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 959/2014. (IX. 01.) számtl
határozata a|apján kiín nyilvános egyfordu|ős pä|yázat éľvényes, de eľedménytelen.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[., ülĺi ĺt 66lA. (Nagýemplom utca felőli bejáratu)
szám a|att ta|źihatő, 36214l0lN2 hrsz-ú utcai bejáľatú pinceszinti 94 m, alapterülettĺ, és a

134



Budapest VIII., Íjuoi ĺt 66ĺA. szám a|atti,36f74l0lAl3 hrsz-ú utcai bejáratú foldszinti |65 m2

alapteľü|etű önkormányzati tulajdonú, [iľes, nem lakás célú helyiségek bérbeadásáľa vonatkozó
nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására, onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégző szewezet.részére, spoľttevékenység végzése cé|jára, kedvezményes béľleti
díjon, azaz69.2f5,- Ft/hó + Afa béľleti díj összegen azza|,hogy apźůyázati kiírásban szereplő
bérleti díj mértéke az a|ábbi feltétek együttes megléte estén csökkenthető a bérleti szerződés
e gyéb fe ltéte l e i nek v áltozatl anul h agyása me l l ett :

a) aszervezetapá|yázat nyerteseként bérleti szerzőđést köt, és

b) a helyiségben végzett első éves tevékenységére vonatkoző beszámo|őját a szakmai bizottság
részére benyújtotta,

c) és azt az illetékes Bizottság elfogadta,
amelynek a|Ąán az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága a bérleti
díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szerinti kihasználtsága fiiggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c') pontja szerinti kedvezményes
mértékre csökkentheti.
2.1. kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a pá|yáző legalább l éve bejegyzett és műkĺjdő,

önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeľvezet kell,
hory |egyen, továbbá Józsefváros lakossága érdekében kell ellátnia a tevékenységét,
ame|yhez a civil tevékenységetvégző szervezeÍnek a pá|yázathoz be keII csatolnia a szakmai
tervet a helyiségben tervezett tevékenységéľe vonatkozóan.

f .2. a Kt' határozat f9' pont éľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe éS

e|fogadására az Önkoľmányzat hatáskorľel rendelkezo szakmai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizoÍÍsźę a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, űgy az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeađói jogokat gyakorló bizottsága aZ önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti dijat az adott évľe
is engedélyezi. Amennyiben a szewezet aköte|ezettségeinek nem tesz eleget, úgy a béľleti
díj az éľintett év január 1. napjától visszamenolegesen az aktuális forgalmi értéket alapul
véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított, a nem civil szervezetekľe meghatározott bérleti
díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apján
bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefváľos érdekében, úgy a bérleti
díj af6. pontban szabá|yozoÍ:t' magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik.

f.3. a páiyźnati kiírásnak tarta|maznia kell, hogy a pá|yázat nyertesének vállalnia kell, hogy a
helyiségek felújítasának költségeit a béľbeadón semmiĺyen jogcímen nem követelheti a
bérleti jogviszony fennállása alatt és azt követően sem.

f.4. az önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezetneka
kovetkező feltételeket a bérleti szerződésben vállalnia kell, amennyiben a bérleti jogviszony
13. hónapjától a bérleti díj összege a kedvezményes méľtékre csökken:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként azonkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességrĺ helyiséghaszntiatot igénylő eseményekľől (fogadóóra,

gyíĺlés, ľendezvény, tanácskozás' stb.) küldjön éľtesítést, meghívót az
ÖnkormányzaÍnak. Az események népszerűsítésére az onkormźtnyzat a honlapján,
közösségi potál profilján,,civil eseménynaptźrt,, hoz létre és miĺködtet.

bc) minden év március 15' napjáig nyújtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni,
illetve a béľleményben milyen á||andő tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja
Józsefuáros és ajózsefuáľosi lakosok éľdekeit.

bd) az e|őző évi tevékenységéről nýjtson be beszámolót tárgyév május 3l. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabźiyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedé|yezeÍÍ. tevékenységet folyamatosan folytassa.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabźiyzatról szóló 428/2012. (xI.06.)
szám,6 a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatában foglaltak
szerinti lebonyolításra.
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4') a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. porrtjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodájźtn,valamint a Budapest
Főváros VIII. kerĺ.ilet lőzsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetotábláján, a
vagyontigyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormányzat és a vagyontigyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgármesteri Hivatal szźĺmára költségmentes hirdetési feltileteken történő
megjelentetés szélesębb körű biĺosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á||ő intęmetes
hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2075. fębruár f .

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: A pá|yázat 2015.05.13. - 05.27. ktiztitt kiíľásľa került. Az
eľedmény megállapítása és a pá|yázat|ezárása a VPB.2015.06. 08-ai ĺilése napiľendjén szerepel.

ravaslat a Budapest VIII., Lujza u. ............ szdm alatti lakdsra vonatkozóan ................ bérlő
bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megsziintetésére, másik lakds bérbeadása mellett

67lf015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dcint, hogy:

l.) a Budapest VIII. Lujza u. ... '. sztlm alatti f szoba, komfoľtos, 53,44 m2 alapterĺiletű lakás
tekintetében ....... bérlovel fennálló béľleti jogviszony kozcis megegyezéssel torténő
megszüntetésével eryidejrĺleg, másik cserelakás biztosításával a Budapest VIII., Magdolna u.

..... szám a|atti I szoba, 56,37 m2 alaptertiletű, komfortos lakást - a béľbeadó dltaĺ nrftnő
beköĺtĺjzhető áĺlapot biztosításót kovetően - bérbe adja ... .. részére, határozatlan időre
szólóan.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: f015. február 28'

f) hozzź|áru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Magdolna u. ...... szám a|atti2 szoba, 56,37 mf
alapteri'iletű, komfortos lakás lakhatóvá tételének kciltsége a 7|604 címen nyilvántartottLujzau,
2f. fe|űjítása - MNP III. önként vállak feladat - f0|4. évi pénzmaradvény terhéľe történjen,
amelynek bruttó költsége 2.7 13.050,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. fębruár 28.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. február f8.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a béľleti szeľződés a|áírása megtöľtént.
Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII.' Lujza lL ............... szdm alatti lakĺźs jogcím néIkiłIi
lakóshasznáIójdnak- ... - elhelye7ésérevonatkouian
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68ĺ20|5. (I.26.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, f tartćlzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hory:

l.) az 106812014.

módon, hogy . ...... jogcím nélküli lakáshasználót átmeneti|eg- I éy határozott időľe - a
Budapest VIII., Lujza u. ..... sz. a|atti l szoba, komfort nélküli, 28,50 m2 alapterti|etrĺ
önkormányzati lakásba helyezi el.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. fębľuár 28.

f.) hozzt|áru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Lujza u. .... szám a|atti I szoba,28,50 m2

alapterületű, komfort nélkÍi|i lakás lakhatóvá tételének költsége a 1|604 címen nyilvántartott
Lujza u. f2. fe|íĄítása - MNP III. önként vállalt feladat - f014. évi pénzmaradvány terhéľe

történjen' amelynek bruttó költsége 2.580.750'- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: f07 5. fębrúr 28.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában foglalt haszná|ati megállapodás megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. februáľ 28.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A használati megállapodás aláíľása megtörtént. Az ügy
további intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Budapest VĹil., Lujza u. ........... szdm alatti lakdsra vonatkoaian
bérlő bérleti jogviszonyónak köziis megegyezéssel való megsziintetésére, mósik

lakds bérbeaddsa mellett

69/2015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy:

1.) a BudapestVIII. Lujza u. ..... .... száma|atti I szoba, komfoľtos, 34,07 mz alapterüIetiĺ

lakás tekintetében ... bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel

töľténő megszüntetésével egyidejűleg, másik cserelakás biztosításával a Budapest VI[., Dankó u.

.. szám alatti l szoba,38,10 m2 alapterĹiletrĺ, komfortos lakást - a bérbeadó által
ttjrténő bekahazhető óIlapot biztosításót kovetően - bérbe adja... .,.... részére,határozott
időre szólóan - 2015. decembeľ 31. napjáig, előbérleti jog biĺosítása nélkül.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20|5, februźr 28'

szźtm a|atti l szoba' 38,10 m,

(IX.fg.) szÍtmű határozatának 3.) pontját módosítja a Budapest VIII. Lujza u.

szám a|atti l szoba, komfort nélktili 30'50 m' alapterü|etű lakás tekintetében oly

2.) hozzájáru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Dankó u.

alapterületíĺ, felkomfortos |akás lakhatóvá tételének
u. f2. felújítása - MNP III. onként vállalt feladat -

amelynek bruttó költsége 3.f68.9I7,- Ft.

||604 címen nyilvántaľtott Lujza
pénzmaradvány teľhére töľténj en,

koltsége a
f0I4' évi
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Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. fębruár 28.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat |.)
megkötésére.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatoja
Határidő: f015. február f8.

pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerződés

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a béľleti szerződés a|áírása megtöľtént.
Á" ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsára (5 db)

70/20t5. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartónkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hory

l. engedél},ezi . részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkotését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u' 15. szźlm a|aÍti,36623 hrsz-ű lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.4,76,- Ftlhó + Afa + infláció mértéke béľleti díj mellett.

f. Az 59lf0|l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti
szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő <isszegű óvadék
megfizetése.

3 ' Az 59ĺ20|1. (XI.07.) számú onkormányzati rende|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint
az egyo|da|ú kotelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méltékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. február 2'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľleti szerz(jdés aláíľásľa keľült. Äz íIgy további
intézkedést nem igénye|.

7|/2015. (I.26.\ sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bródy Sándoľ u. 15. szám a|aÍti, 36623 hrsz-ű lakóépĹilet udvarán kialakított gépkocsĹ
beá||őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérletidíj mellett.

f. Az 59l20I1. (XI.07.) számű onkoľmányzati rende|et 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti
szerződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegíĺ óvadék
megfizetése.

3. Az59l20I1. (XI.07.) számű onkormányzatirende|et 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékéľe tekintettel.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f075. február f .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A
intézkedést nem igényel.

bérleti szerződés aláÍľásra kerĺilt. Äz iigy további

72/f01,5. (I.26.\ sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkođźls szlvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. engedélyezi ... részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötéSét a Budapest
VIII., József u. 47 . szám a|aIti,35l59 hľsz-li lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beźú|őra, 30

napos felmondási idovel 6.4]6,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérleti díj mellett.

2. Az 59lf011. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjátn a béľleti
szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az59lfO|l. (XI.07.) számí onkormányzati rendelet l5. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|dalú kötelezettség váIlaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2075. februfu 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A bérleti szeľződés a|áírásra keľĺilt. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

7312015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi Szenvedélybetegeket Mentő Szamaľitánus Egyesůi|et (képviseli: Lakatos István,

székhelye: f360 Gyźi, Kiskomáromi u. 24., adőszáma: |8677|48) részére határozat|an ideju
bérleti szerzodés megkötését a Budapest VI[., József u. 47 . sztlm alatti,35159 hľsz.ú lakóépület
udvarán kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Fťhó + Afa + infláció
mértéke bérleti díj mellett'

2. Az 59/f0|l. (XI'07.) szźtmű onkoľmányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérleti
szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59120|1. (XI.07.) számú Önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) ponda a|apján eltekint
az egyo|dalú kĺjte|ezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatôja
Határidő: f0|5. februźtr 2.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľ|eti szerz(idés a|áírásra keľĺilt. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

74/20|5. (I.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 2 tzrtőzkod'ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt. hogy

1. engedélyezi ..... részére hattlrozat|an idejű bérleti szerződés megkötéSét a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti, 3557611 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźi|őra, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa + infláció mértéke bérleti díj mellett.

f. Az 5912011. (XI.07.) számű tnkormányzati rendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti
szerzódés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3' Az59ĺf0ll. (XI.07.) számú tnkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi okiľatba foglalásától, a bérleti díj
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvez ető igazgatőja
Határidő: f0|5. február f .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A béľleti szeľződés aláírásľa keľiilt. A' ügy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriłIet, Krúdy Gy. u 3. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
Iakds célú helyiség bérbeadásdra kiírt nyilvdnos pdlydzat lezdrósdra és az eredmény megdllapításdra

75/2015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottséą úgy dönt, hogy

1.) meeállapítia, hogy a GTHING Kft. által benýjtott, a Budapest VIII.3671310lA13 hrsz-tt,Lf| m2

pinceszinti és a361|3l0lN4 hrsz-ű309 mz utcai bejáratú ftjldszinti, cjsszesen 530 m2 alapterületű,
Budapest VIII., Knidy Gy. u. 3. szám alatti, önkormźnyzati tulajdonú, üres nem lakás célú
tizlethelyiség bérbevételére vonatko ző pá|y ázata érvénýelen.

2.) meeállapítia, hogy a Ben-Roy Kft. által benyújtott, a Budapest VIII. 367I3l0ĺN3 hrsz-ú, 22| m2

pinceszinti és a367|3l0lN4hrsz-il309 m2 utcai bejáratu ťoldszinti, összesen 530 m2 alapterületíĺ,
Budapest VIII., Krúdy Gy. u. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonri, üres nem lakás célri
üzlethelyiség bérbevételére vonatko ző pźiy ázata érvénýelen.

3.) a Budapest VIII. 367l3 /0/N3 hrsz-ú, 22| m2 pinceszinti és a 367|3l0lAl4 fusz-il309 m2 utcai
bejáľatú füIdszinti, összesen 530 m, alapteľületíĺ, Budapest VIII., KÍúdy Gy.u. 3. szám a|atti,
önkormányzati tulajdonú, üres nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására a83912014. (vilI. 04.)
számű hatttrozatban kiíľt nyilvános egyfordulós pźilytzatot érvényesnek, de eredménytelennek
nyl|vánítja.

4.) a jelen határozatban a helyiség további hasznosításával kapcsolatban döntést nem hoz. Felkéri a
Kisfalu Kft-t, hogy vizsgá|ja meg a helyiség további hasznosításának lehetőségeit, és konkľét
kérelem esetén tegyen javaslatot a hasznosítás módjára.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: f015. febľuár f .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A pályázók éľtesítése megttirtént. Az ügy további
intézkeĺlést nem igénye|.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Krúdy Gy. utca . számú Tórsasház
helyrajzi számťl albetét beépítésére és a kiizös tulajdoníl épiiletrészekfelĺljítdsdra

v o natko uj meg állap o dds elfo gadds úr a

7612015. (I.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l.1 igen, 0 nem, f tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy:

1.) hozzájźru| a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi tnkormányzat és a Péľe Laurent
Ingatlanforgalmaző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa. I. ľ. és ..... II. r. alperes kozott
a Pesti Kozponti Keľtileti Bíróságon f6.P.f0.976/20|3. számon folyamatban lévő pertől való
elálláshoz a .... hrsz-li ingatlan vonatkozásában és a pernek II. rendű alpeľes

'.....val szemben történő megszüntetéséhez, egyrittal kéri az ingatlan tulajdoni |apjára
b ej e gy zett p erf e|j e gy zés törl é s ét.

2.) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefi'árosi tnkoľmányzat és a Pére Laurent
Ingatlanforga|maző, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. fa. alperes között a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon f6.P.20'97612013. számon folyamatban lévő pert a 367I,7l0lN3| és 367|7l0lN32
hrsz-li ingatlanok vonatkozásában fenntaľtją a perfeljegyzés törlését az ingat|anok tu|ajdoni
lapjáról nem kéri.

3.) .. és ... ..... magánszemélyeknek a

' . . hrsz-ú ingatlan v onatkozástlban való tulaj donszeľ zését jőhiszeműn ek el i smeri.

4.) felkéri Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdźúkodő Kft-t, hogy a Budapest VIII. kerĺilet Kĺúdy Gy. u.

sz. Tźtrsasház, ES

magánszemé|yek (mint Beruházó), a Budapest VIII. kerĹilet Krúdy Gy. u. ...... sZ.

Társasház tulajdonosai, valamint Dessewft és Dávid valamint Társaik Ügyvédi lľoda között
létrejött Megállapodźst a|áirja, a szĺikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. február f .

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: A Megállapodás 2015. januáľ 28-án aláírásľa kerĺilt.

Javaslat a Budapest WII., Lujza u- .................... szdm alatti lakdsra vonatkoaian
bérlő bérleti j ogviszonydnak közi)s megegyezéssel való megszüntetésére,

mdsik lakds bérbeaddsa mellett

77/20|5. (I.26.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) a Budapest VIII. Lujza u. ..... ..... szám alatti l szoba, komfortos, 32,74 m2 a|apterii|etű
lakás tekintetében ....... béľlovel fenná|ló bérleti jogviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetésével eryidejűleg, másik cserelakás biztosításával a Budapest VIII.,
Szerdahelyi u. ...... szám a|atti 1 szoba, 32,00 m2 a|apteľÍiletiÍ, komfortos |akást - a
bérbeadó óltal nrftnő beköltozhető áĺlapot biztosítását követően - bérbe adja ..
r észére, határ ozat|an időre szó l óan.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatója
Határidő: 20| 5 . február f8.

2.) hozzájátl| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Szerdahelyi u. .... szám a|atti 1 szoba,
3f,00 m" alapterületű, komfoľtos lakás lakhatővátéte|ének koltsége a |1604 címen nyilvántaľtott
Lujza u. 2f. fe|űjítźsa - MNP III. onként vállalt feladat - 20|4. évi pénzmaradvátny terhére
történjen, amelynek bruttó ko|tsége 3 .1 42.|24,- Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határido: 20l5. február 28.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. február 28.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a béľleti szerzőđés megkötése
megttirtént. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet Magdolna Negled Program III. kereteÍn beliil megvalósult
köztÍtfejlesztések sordn megépített ktizcsatorndkkal kapcsolatos diintésekre

7812015. (I.26.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|, Őszi E,, ,u- vett részt a
szavazásban.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzźĄźlru| ahhoz, hogy a polgármesteľ kezdeményezze a Magdolna Negyed Program III. a Bauer
Sándoľ utca (K4), a Magdolna utca (K5), a Teleki Lász|őtér |5-25. elotti útszakasz (Kl/3) és a
Teleki piac csatlakoző koztęrů|etei (KIlf) felújítása során megvalósult közcsatomák (víznyelők)
tulajdonjogának átadását a Budapest Főváros onkormányzatarészére, és felkéri a polgármesteľt a
,,Közcsatornák műszaki vizsgálati jegyzőkonyvéhez,, taĺtoző nyi|atkozat aláirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2075. január f6.

2.) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltak teljesítéséhez szükséges megállapodásokat
terjessze a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5 . mźtr ciusi ľendes Képviselő-testĺileti ti lés

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Ügyosztály táiékoztatása a|apián: A' tárgyi MNP III. Program
keľetében megvalósult felújításokhoz kapcsolĺídó ,,Közcsatoľnák műszaki vizsgálati
jegyzőkönyvéhez,o tartoző nyilatkozat aláírása minden éľintett fé| részérő| megtöľtént 2015.
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tavaszára. A közcsatornák tulajdonjogának átldásálhoz sziikséges megállapodás-tervezet és az
ehhez szůi.kséges mellékletek jelenleg egyeztetés alatt á|lnak a Józsefvárosĺ onkoľmźnyzat, a
Fővárosi onkoľmánvzat és a Fővárosi Csatornáłzátsi Míĺvek között.

. kúrtérítési igénye a Budapest VIII. kerüIet, Víg utca . Iakdsban keletkezett
kdresemény kapcslÍn zÁnr ÜĺÉs

80/2015. (tr.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Ĺ1 igeno 0 nem, 0 tartózkod ás szavazatta|, iszi E,o ,"- vett részt a
szavazásban.,)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. ....... Budapest VIII. kerĺĺlet Víg utca .. szám alatti lakásában keletkezett,
42'18f ,- Ft teljes és végleges kártétel onkormányzatot terhe|ő |0 %o onrész a|apján, a biztosítási
kötvényben rogzített minimuml0.000,- Ft a Gľoupama Garancia Biztosító Zrt. részére kifizetésľe
kertiljön. A kifizetés feltétele o|yan egyezség megkötése, amelyben károsult nyilatkozik anól,
hogy a kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további kátéľítési igényérő| az
Ö n korm ány zatta| szemb en.

2. felkéri a polgármesteÍt ahatározat | ' pontjában foglalt megá|Iapodás a|áírásźtra.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l5' február 9.

A Pénziievi Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatban foglaltak alapján a VIII. keľü|et
Víg.utca 37. fszt.1. szám alatti |akásában keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban felmerült és

az onkormányzatot teľhelő 107o tinrész a|apján, a biztosítási kötvényben rögzített minimum
10.000, Ft - a Gazdálkodási Ügyosztá|y tájékoztatása alapján - egyezség hiányában nem keriilt
átutalásra a Gľoupama Garancia Biztosító Zrt. részére.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a kiküldött egyezséget az iigyfé| átvette, de a
szabályosan kitöttött és aláíľt példányokat még nem ktildte vissza.

,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vtźIlalkozdsi szerződés keretében energiaracionalizdlás
Józsefvórosban a KEOP-1.5.0/A/12-20I3-0I22 azonosító szómú pľojekt sordn,, tdrgyú k?jzbeszetzési
eljórdsban ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmassdgdnak megállapítdsa bírdlóbizottsdg

döntése alapjdn

8212015. (n.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 1 nem, 4 tartőzkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozasi szerződés
keretében eneľgiaraciona|jzźiás Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0ĺNI2-20I3-0If2 azonosító számú
projekt során'' tárryűkozbeszerzési eljárásban ligy d<int' hogy

1. a Fenstherm-West Kft. (108l Budapest, Kun utca 4' fsz' 7.) ajźn|attevő a szerzodés teljesítéséľe
alkalmas, vele szemben nem áll fenn kizárő ok, így részt vehet atárgya|áson.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. február 9.
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2. az AtryDm lnvest Kft. (1l86 Budapest, Maľgó Tivadar utcaff}.) aján|atÍevo aján|ata érvénytelen
a Kbt. 71. $ (1) e) pontja alapján, mivel nem nyújtotta be hiánypót|áSát illetve felvilágosítását a
megadott határidőn belül, így nem vehet részL a tárgyaláson.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 9.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Uevosztálv táiékoztatása a|apián: A döntés értelmében a
táľgyaláson csak a Fenstheľm-West Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz.7.), mint ajánlattevő
vehetett részt. Atárgya|ásra 2015. febľuár |3-án sikeľesen sor kertilt.

,,Vlźllalkoxlźsi szeľződés a Polgĺtrmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítósĺźra" tdrgyú,
közbeszerzési értékltatdrt el nem érő beszerzési eljdrás eredményének megdllapítdsa

83/f015. (II.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen, l nem, t tartőzkodás szlvazatta|, Őszi E,a nem vett részt a
szavazásban.\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1. a,,Vállalkozási szerzodés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására,, tárgyil,
kozbeszerzési értéV*határt el nem érő beszęrzési eljárásban a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmaző, formai és taľtalmi szempontból megfelelo érvényes aján|atot az
IDEAL CLEAR Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veľess P. út 51.; cégsegyzékszám:01-09-
7 0 4 6 6 | ) aj án lattevő adta, i gy az e|j ár ás nye rte s e. Elfo gadott aj ánlati ár a:

A renĺszeres (napi) takarítás díja
Gt/m./hó)*

bruttó 165,75 Ft

Nagýakaľítás opcionális díja (Ft/alkalom)* bruttó 852.830 Ft

Lépcsőszőnyeg nedves Íisztitása
(Ft/alkalom)*

bruttó 25.400 Ft

Ablaktiszítas opcionális díj a (Ft/m,) * bruttó 76,2Ft

Atépítés-, felújítasi munkák-, festés utáni
takaľítás opcionális díia (Ft/m.)*

bruttó 76.2Ft

* Ajánlati ár (összesen nettó Ft t Afa: bruttó Ft)

Felelős: jegyző
Határidő: 20l5. február 9.

f ' ahatározat 1. pontja a|apján felkéľi a jegyzőtavźi|a|kozási szerződés a|áírására.

Felelős: jegyző
Hatźridó: 20 l 5' február l 3.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A vá|lalkozási szerződés megktitésľe keriĺlto a
feladatellátás a szeľződésben foglalt időpontban megkezdődtitt. A Vállalkozó számos
alkalommal tanúsított szeľződésszegő magatartásźra tekintette|, a szerződés fenntaľtása a
Polgáľmesteľi Hivatal ľészéľől taľthatatlan ná vált, ezért 20t5. ápľilis 23-án a szeľződés azonnali
hatá|lyal felmondásľa kerü|t.

Tulajdonosi houdjdrulds parkolóhdz épí.tési engedélyezési tervét aldtĺźmasztó ki)zlekedési temhez
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84ĺf0|5. ([.09.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(|f igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

' ĺ. YárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĄáru|źsźú adja a
l Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. részére a Budapest VIII. keľÍilet Práter u. 53. szźm a|att

l (hrsz.: 36226) tervezett parko|őhźn építési engedé|yezési tervét a|áúétmasnő közlekedési tervhez az
. alábbi feltételekkel és kikotésekke|:

.|. a. jelen tulajdonosi hozzźljárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges eryéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. az épltési engedély rendelkezésre állása után a beruhźzőnak (építtetőnek) a parko|őház
útcsatlakozás kiépítéséhez kozűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄáru|ást a
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Po|gármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától

l előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
.: c. aZ engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészÍiltéről a kcizterület kezelőjét és tulajdonosát
: íľásban éľtesíteni'

d. jelen tu|ajdonosi hozzájźru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
l lTlaradékta|anbetartásával, a döntés napjától szźtmítotÍ.l évig éľvényes.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l5. február 9.

: ,Ą Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájára|áts kiadása
megtörtént.

Közter iilet- Ilas zndlati kér elme k eI bírálds a

85/20t5. (II.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,
1 . közteľiilet-h aszná|atihozzájáru|ást ad - egy ĺisszegben történő díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Köztertilet-haszntĺ|ő, kérelmęző: Penny Maľket Kft.
(2351 Alsónémedi, Eszaki Váll. Ter. Fő út 2l. km)

KözterüIet-használat idej e :

2015. febľuár 09. 2015. februáľ l 1.

2015'február |3. f075.február 14.
2015. február 16. 2015. február i8.
2015. február f0. 2015. február f|.
2015. február f3. 20|5, február 25.
20|5. február 27. 2015' február 28.
2015. március 02. f015. március 04.
20|5. mźttcius 06. 2015. mźtrcius 07.
f0I5, március 09. 20|5. március l1.
f0I5.március 13. 2015.március 14.

szórólaposztás
Vajda Péter u. járdán,1 fő részvételévelK özterü let-h aszná|at cé|j a:

Kĺjzterü let-h aszná|at he lve :
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f ' tudomásul veszi a PennY Market KÍt. köaeľület-Irasználatát f015. február lf-tő| 2015. februáľ
08-ig.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. február 9.

A GazdáIkodási ÜeYosztály táiékoztatása a|apián: ahatározatot 2015 április 13-án kipostá,zták,

86lf0t5. ([.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározzta
(12 igen,O nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy koĺerü|et-használatihozzájáru|ást ad az
alábbi ügyben:

Közterület-h aszná|ő, kérelmezo :

Közterület-használat idej e:

Kö zterület-h aszná|at cé|j a:

Közterü let-h asznźiat helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága: 28 m"
Kö zterü let- h aszn áIat dij a:

DíjÍizetés iitemezés:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' februźtr 9.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. máľcius 05-én
kipostázták.

87/2015. (tr.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájárulást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

Izha|maz Vendéglátó Bt.
(8093 Lovasberény, Lujza major 0| 69 / | .)

2015. május |. - 20l'6. április 30.
vendéglátó terasz
Baross u. 8.

foszezon: 3 533,- r.t/m2lho+Áľ.e
eIő-, utőszezon.. f 90f ,- Ft/m2lhó+ÁFA
szezonon kiv i|: f9 |,- Fťmzlhó+ÁFA
havi díjfizetés

Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület használat ideje:
Közterü l et- h aszná|at cé|j a:

Közterü | et-h aszná|at h elye :

Közteľü let-h aszná|at n agy s ága :

Közterület-h asznźůő, kérelmező :

A közterület használat ideje:
Közterü let-h asznźiat cé|i a:

Kö zterü let-h aszná|at hę lye :

Magyaľ Mérnökhallgatók Egyesiilete
(1081 Budapest, Népszínhĺáz u' 8.)
20l5. februáľ |6. -20|5.február |7.
Rendezvény, egyéb elkerített terület
Egyetem Allásborze)
Sziĺz u. 1.
.ĺ0 

mz

Magyaľ Méľniikhallgatók Egyesiilete
(108l Budapest, Népszínhaz u. 8.)
20 1 5. február |6. - 2015 . febrúr |1 .

Rendezvény, egyéb elkerített terĺ'ilet (2 db
autó elhelyezése)
Tavaszmező u. - Sztiz u. toľkolatában

(Obudai

kiállítási

a Kandó
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KáImán Foisko|a beiźlrata
Közterület-haszná|atnagysága: 2x6m2

2. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy közterület-használatihozzźĘźtrulást ad

- díjmentességgel _ azugyben azzal,hogy a kieső parkolási díj ÁFA :.lrtalrmźń(z0l5. február 16.
- f015. februáľ 1,7.) -f f45,- Ft-ot aMagyar Mérnokha||gatók Egyesülete koteles megťlzetni a
Józsefizárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat Sberbank Magyarország Zrt. tita| vezetett,
1 4 1 0 03 09-9 21 1 f249 -03000 0 0 7 szttmű szám|źiár a.

Felelős: polgármester
Határido: 20|5. február 9.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ^ határozatot 2015. március 04-én
szemé|yesen vették át.

88/2015. GI.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata.
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dĺint,

1. koĺerület-haszná|atihozzájźlru|ást ad - egy összegben töľténo díjfizetéssel _ az a|ábbi tigyben:

Közterület-haszná|ő,kéľelmező: HoľváthTiboľ(egyéniváIlalkozó)
(l089 Budapest, Kálváľia tér 20.)

A közterÍilet használat ideje: 20 l 5. február 09. - 20 l 5. decembeľ 3 i .

Közteľtilet-haszná|atcé|ja: megállító tábla
Közterü|et-hasznźiat helye: Diószegi Sámuel u. l0/a.
Közterület-haszntiat nagysága: 2 m.

2. tudomásulveszi Horváth Tibor köĺeľület-használatátf015. február 01-tol20l5. februáľ 08-is.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2015. február 9.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. máľcius 02-án postáztátk
ki.

ravaslat a Budapest VIII., Rókóczi ťlt 55. szóm alatti, 34639/0/Á/1 és 34639/0/A/8 hrsz-ti iłres
helyiségek pdly ózaton tiirténő elidegenítésére

89l20ts. (tr.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) a Budapest VIII., Rákóczi út 55. szźtm a|atti,34639l0lN} he|yrajzi szźtm,ú, 19| m2 alapterĺi|etű
egyéb helyiséget és 34639/0ĺN8 helryrajzi sztlmű, li8 m. alapterületű üzlethelyiséget nyilvános
p á|y ázat útj án el ide geníti.

2.) elfogadja a Budapest VIII., Rákóczi út 55. szám a|atti, 3463g/0/N1 he|yrajzi számú, 19| mf
alapterüIetű egyéb helyiség és 34639/0lN8 helyrajzi számíl, 118 m, alaptertiletiĺ üzlethelyiség
elidegenítésére vonatkoző pźĺ|yázati felhívást, a k<lvetkező feltételekkel:

a.) a helyiségek megvásźr|ására csak együtt tehető érvényes ajźlnlat.
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b.) a minimá|is vételár: 38.300.000,- Ft.

c.) Kiíľó lehetové teszi, hogy a vevő avéte|árat

- egyosszegben,készpénzben,vagy

- banki hitel felhaszná|ásáva|,vagy

- legfeljebb 5 év a|att, az adásvételi szerződés megkotésekor érvényes jegybanki
alapkamatnak megfelelo kamattal terhelten, havonta egyenlő részletekben

fi zes se meg az alább részl etezett fe|tétel ek szerint.

A nyeľtes pá|yáző köte|es a pá|yźzat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15

munkanapon belül adásvételi szerződést kötni, és

- a véte|źlr egyösszegben történő megfizetése esetén - az aján|ati biĺosíték összegével
csökkentett _ véte|fuat az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megfizetni,

- rész|etfizetés esetén _ az aján|ati biĺosíték összegével csökkentett - vételár f0 Yo-át a
szerződés megkötéséig megfi zetni.

A vételár banki hitelbol töľténő kiegyenlítése esetén a nyertes aján|attevő köteles a pá'|yázat

elbírálásáľól szóló éľtesítés kézhezvéte|ét követő 15 napon belül, tulajdonjog fenntartással
adásvételi szerzódést kötni, és a beťlzeteĹt aján|ati biĺosítékot, az á|ta|a megajánlott vételáľ
50 %-áig kiegyenlíteni. A fennmaradó 50 %o kiegyen|ítésére banki hitel vehető igénybe, amely
teljesítésére a Magyar Allam és a Budapest Fováľosi tnkoľmányzat e|óvásárlási jogának
gyakorlására rendelkęzésre álló határidő leteltéről szóló éŕesítés kézhezvéte|étó| számított 45
munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. A vételár megfizetésére vonatkozó
határiđő nem hosszabbí'tható meg. Banki hitel felhasználása esetén az aján|ati biĺosíték
foglalónak minősü|.

A Kiíró kiköti, hogy részletťlzetés esetén az onkoľmányzat a fennálló véteIárhátralék és
járulékai erejéig jelzálogjogot, ennek biztositásźtra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet
be azingat|an tulajdoni lapjźtra első helyen.

Részletfizetés esetén a részletek beérkezésének határideje minden hónap 15. napja. E|adő az
esedékes részletekről a szám|át a teljesítést követően állítja ki és küldi meg vevő részére.

A vételár megfizetésének módjára (egyösszegu, vagy részlet), illetve rész|etťlzetés esetén a
futamidő hosszáľa (maximum 5 év) az ajánlattevőnek az aján|ati cjsszesítőn kell ajánlatot
tenni.

Eladó az,ingat|anokat a vételáľ egycisszegű. és részletekben t<jrténő megfizetése esetén a
Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi onkormányzat e|ővásárlási jogának gyakorlására
vonatkozó nyilatkozat megérkezését,vagy az e|ővásźtr|ásijog gyakorlására rendelkezésre álló
hatéridő eredménýelen elteltét követő 5 napon belül előre egyeztetett időpontban adja
biľtokba.

A vételár banki hitelből tĺjľténő megfizetése esetén a biľtokbaadás, avéte|ár eladóhoz töľténő
megérkezését követő 5 napon belül, előľe egyezteteÍt időpontban történik.

3.) a pá|yźĺzati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest
Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkorm ányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a
vagyonügyleti megbízoťt ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,tovźlbbá
a Polgármesteri Hivata| szźtmára költségmentes hirdetési feltileteken toľténő megjelentetés
szélesebb körű biztosítása éľdekében az egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon
kell kozzétenni.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázati eljárás lebonyolítására és javaslattételre a pźiyázat
eredményének megállap ításfua vonatkozóan.

1.48



Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. február 16.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerz(idés aláíľásľa keľült. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

CserSző Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kőris u. 10. szdm alatti iires
önkormdnyzüti tulaj donťl helyis égre

90/2015. ([.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem jáľu| hozzá a Budapest VIII., 3589^2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII., Koris
u. l0. szám alatt elhelyezkedo, 58 m' alapteľülettĺ, üres, önkoľmányzati tulajdonú, udvari
bejfuatÚ, ftjldszinti helyiség 50 %o-ka| csökkentett bérleti díjon töľténő bérbeadásához,

2.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35892 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.' Kőľis u.

ĺ0. szám alatt elhelyezkedó,58 m, alapterĹiletű' üres, onkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű,
ťoldszinti he|yiség bérbeadásáhozhattrozatlan időre, 30 napos felmondási idővel a CseľSző Bt.
részére, raktározás tevékenység cé|jára, 18.750'- Ft/hó + Afa bér|eti + koztizemi és

különszolgáItatási díj ak osszegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gźió helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 35l20I3. (vI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7 . $ (4) bekezdése alapj źn kozjegyzó e|ott egyoldalú
köte l ezetts é gvá l l alás i ny i|atko zat a|áir ását vál l a|j a a l eendő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. februáľ 16.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: 2015. febľuár 12-én értesítették a kéľelmezőt aBizottság
döntéséľől. A rendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem keľůĺlt soľ a béľleti szeľződés megkötéséľe.
Az ügy további ĺntézkedést nem igénye|.

Kapcsoló Mt.íszaki Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkoaj kérelme a Budapest VIII.
Népszínhdz u 24. saźm alatti önkormdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozdsóban

9|lf015. ([.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(11 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzlźjdrul a Budapest VIII., 34681l0/Ns he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIrr.,
Népszínház u. f4. szám a|aĹt ta|źt|hatő,25mz alapteľtiletű, önkormányzati tu|ajdonú, utcai
bejárat6, ftjldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához hatźtrozatlan időre, 30 napos
felmondási idővel a Kapcsoló Műszaki KÍt. részére iľoda céljár a, 41.136,- Ft/hó + Afa béľleti +

köztizemi és különszo|gźitatźsi díjak összegen.
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f .) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdon ában źtl.|ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiľo| szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14' $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetését' valamint a 7]. $ (a) bekezdése alapján kozjegyzo e|őtt egyoldalri
kĺjte I ezettségvál lalási nyi latkozat a| áír ását v á||a|ja a leendő bérl ő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. február 16.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alanián: 2015. május 5-én a szerződés megktitésľe keľii|t. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

FLAG KÍt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet, Prdter u.
5I. szdm alatti tinkormdnyzati tulajdonú helyiségek vonatkouÍsában

9f /2015. (II.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájdrul a Budapest VIII.' 36227l0ĺN4 és 36227/0lNI9 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
Budapest VIII., Práter u. 51. szám alatt elhelyezkedő,27 + 2f m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonri, utcai bejáratú ťoldszinti helyiségek bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondással a FLAG KÍt. részére, iiz|et, szerviz és ľaktáľ tevékenység cé|jára,39.768'- Ftĺhő
+ Áfa + kozüzemi és külĺjnszolgáltatási díjak összegen.

2.) hozzdjdrul a Budapest VIII.' 362f7/0lN17 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest V[I.,
Pľáteľ u. 51. szám a|atÍ. elhelyezkedő, 151m2 alapterületű, onkormźnyzati tulajdonú, utcai
bejáratű pinceszinti helyiség béľbeadásáhozhatározatlan idore, 30 napos felmondással a FLAG
Kft. részéľe, raktár tevékenység cé|jára, 74.564,- Ft/hĺí + Afa + közĹizemi és külĺjnszolgáltatási
díjak összegen.

3.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétęle, hogy az onkormányzattu|ajdonában á||ő nem lakás
cé|járaszo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeirol szóló 35lf0|3. (VI.20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i ny iIatko zat a|áír ását v á||a|j a a leend ő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. február 16.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcius 13-án a szeľződés megkötésľe kerüIt. Az ügy
továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., II Jdnos PáI pópa tér ................ szĺtm alatti, ........... helyrajzi szdmił iires
lakds elidegenítése csatolds céIjdbóI

93/2015. (tr.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1 .) hozzájáru| a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér . .... szám a|aLti, ... . .. .. he|yrajzi
számű, 8 m2 alapterületíĺ lakás 690.000,- Ft vételáľon, versenyeztetési eljárás mellőzésével
történő e|idegenítéséhez csatolás céljából részére.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, ktildjon ..... ''... részére eladási ajánlatot a 33lf0|3.(YI.
15.) számú onkormányzati rendelet szerinti aján|ati kötottséggel és fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben nem él az e|adási aján|atban foglalt határidőn belül a vétel

lehetőségével, rigy a lakást a tźrsasházban található tulajdonostársak részére kell eladási
aján|atban felajánlani a je|en hatźtrozat 1.) pontja szerinti feltételekkel.

4.) amennyiben a tulajdonostársak nem élnek az e|adási ajźn|atban foglalt hatáľidon belül a vétel
lehetőségével, rigy a lakást a hatályos rendelkezések szerint nyílt árverésen kell elidegeníteni.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. február 16.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A tulajdonostársak értesítése a határozatró| megtörtént.
Az aján|atban foglalt hatáľidő még nem jáľt le.

A Budapest VIil., róuef krt. 38. szdm alattifi)Idszinti, 34883/0/,4/6 helyrajzi számĺl, határozatlan
időre szlőló bérleti joggal terhelt nem lakás céljóra szolgdló helyiség elidegenítése

94120|5. ([.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźąúgy d<int, hogy

természetben a Buđapest VIII., József krt. 38. szźtm a|atti füldszinti, 352m. alapterületíĺ
ingatlanra vonatkozó eladási aján|at bérlo ľészére történő megküldéséhez, a véte|árnak az
elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a3flf0|3. (VII. 15.) számű önkormányzati rendelet 17.

$ (1) bekezdése alapján a forgalmi éľték |}}oÁ-ában, azaz 64.260.000,- Ft összegben töľténő

i közlése mellett.

.. f ) felkéri a Kisfalu Kft-t az eladási ajźn|at kiküldésére.

' Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0|5. február |6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés nem keľiilt aláĺľásľa. Az iigy
, további intézkedést nem igényel.

. ravaslat a rózsefvárosi Egésaégíigyi Szolgdlat épületénekfelíljítdslźhoz kapcsolłódó ingatlan
l haszndlati döntések meghozataldra

95/2015. (tr.09.) sz.Yáros*azdáůkodT:tr,-f1""ffi; 
ľ:är"::"ł::ľ,:;?,3,,, Eyo ,em vett rĺźszt a

: A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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l.) A Budapest Józsefváľosi onkormányzat atu|ajdonában álló, Budapest VIII., Tolnai L. u.44.
szám a|atti,3497010lNl hrsz-ú, 110 m' alapteri'iletű helyiséget díjmentesen haszná|atba adja a
Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auróra u. 2f-f8. szźtm a|atÍi
rende|i5intézet felújításának idejére, a muszaki átadás-źltvéte| |ezźlrásáig. A Józsefuárosi
Egészségĺigyi Szolgálat ezen időtaľtam a|att saját köItségére kĺjteles a helyiségrőI gondoskodni, a
felmeri'ilo köItségeket megfi zetn i.

f .) A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat a tulajdonában á1|ő, Budapest VIII.. Víg u.28. szźłm
a\atti, 349f6l0lN8 hľsz-ú, |75 m2 alapterületiĺ helyiséget díjmentesen haszná|atba adja a
Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auľóra u. f2-28. szám alatti
rendelőintézet felűjításának idejére' a műszaki átadás-átvéte| |ezárásáig. A Józsęfuárosi
Egészségĺ'igyi Szolgá|at ezen idotartam a|atĹsaját koltségéľe kĺjteles a helyiségről gondoskodni, a
felmeľü Io költségeket megfizetn i.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t az ideiglenes haszná|ati megállapodások megkotésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. február 9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A helyiségek biľtokba adása megtiiľtént. A iigy további
intézkedést nem igényel.

Főnk MMI Színhdzi és Míívészeti Mííhely Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest VII. Somogyi
B. u 10. szóm alatti iires ijnkormányzati tulajdoníl helyiség vonatkozdsdban

96/20|5. (tr.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzíjáral a Budapest vI[., 36427l0ĺN19 helyrajzi számon nyilvántartott' a Budapest
W[., Somogyi B. u. 10. szám a|attta|á|hatő,83 m2 alapterületű, üres' önkormányzatitulajdónú,
utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási határidő kikotésével a Főnix MMI Színházi és Művészeti Mĺĺhely Egyesület
részére, raktározás cé|jára, a mindenkori közös költséggel megegyező (amely az e|óterjesztés
tárgya|źsának időpontjában2|.616,- Ft/hó) + Afa béľleti + közüzemi és kiilönszolgáltatási díjak
összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötéSének feltétele' hogy a Főnix MMI Színháni és Míĺvészetĺ
MĺÍhely Egyesĺilet tudomásul veszi, hogy a béľleti jogviszony időtaltama alatt és azt követően
sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az
onkormányzaÍtő|.

3.) a bérleti szerződés megktitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) szźtmtl
Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi béľleti dijnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző elótt egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyi latkozat a|áir źsát vál lalj a a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. február |6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcius 20-án a szeľződés megkötésľe keľĺilt. A" ügy
továbbĺ intézkedést nem igényel.
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A 20l5. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszdmoló

97/2015. @.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesterek, illetve va|amennyi <inkormányzati képviselő
f015. évi vagyonnyi|atkozat-téte|i k<jtelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámolót,

2. felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a f014. évi vagyonnyilatkozatok
visszaadása vonatkozásában.

Felelős: jegyzó
Határidő: 1 . pont esetében 20 1 5. február 9.; f . pont esetében f0 |5' február 1 6.

A Jeeyzői Kabinet Szervezési és Kénviselői lľoda táiékoztatása alanián: A f014. évi
vagyonnyilatkozatok visszaadása a Bizottság döntésének megfelelően megttiľtént.

ravaslat a Szdzados t,it 12. és 14. szdmú ingatlanok telekegyesítésére a Pitypang Napközi otthonos
ovoda bővítése érdekében

98l20t5. (II.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a Százados út l2. (HRSZ.3888|lf) és |4.
(HRSZ. 38877) számű telkek egyesítéséhez szĺ'ikséges tulajdonosi hozzź!áru|źst megadja, egyben
fe|hata|mazzaapo|gármesteľt a ťoldhivatali ĺigyintézéshez szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: po|gáľmesteľ
Határidő: 20l5. február 9.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A táľgyi telekegyesítési e|járás
|ebonyolításának éľdekében közbeszerzési éľtékhatárt e| nem éľő beszeľzési eljárás keľült
|efolytatásľa, melyen a legalacsonyabb ajánlatot a Geosoft 2000 Kft adta. A cégtől a munka
2015. máľcius 2-án keľiilt megľendelésľe. A váItoztatási vázrajz benyújtásľa kerĺilt a
FöIdhivatalhoz, mely záradéko|tatása jelenleg is folyamatban van.

Javaslat peres iigyekben meghozandó dtintésekre ZART ULES

' 100/2015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

.] 10 igen, 0 nem, 1 taľtózkod ás szavazĺĹta|)

; A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) a VédőháIó-Paks Szociális Foglalkoztatő Nonprofit Kft. felperes által indított perben a Pesti
] Központi Kerületi Bíróság f .P.89.83612013123. számű ítéIete ellen fellebbeznikíván.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. februźr I 6.
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2.) a CIB Bank Zrt. felperes áItal indított kozigazgatási perben (18.K.34.090lf014.) a felperes
keresettől való elállását (az eljáľás megszüntetését) tudomásul veszi, a felpeľessel szemben
perköltségigénye nincsen, és fellebbezési jogáró| |emond.

Felelős: poIgáľmesteľ
Határidő: f015. februźtr f7.

3.) a Bp. VIII. Szeszgyár u. 13. sz. alatti ingatlan és a rajta lévő épĹilet kiüľítésę érdękébęn, a
Fővárosi Bíróság 7.G.4|.304/2003. számű ítéletében foglaltak végrehajtása céljából végrehajtási
eljárást indít, illetve egyetért a szĺ'ikséges egyéb jogi-eljárási lépések megtételével.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. mźtrcius l6., illetve folyamatos

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A 100/2015. (II.16.) sz. VPB határozat 1. pontjában
fog|altak esetében a fellebbezés benyrújtása megttiľtént. A határozat 2. pontjában foglaltak
továbbĺ intézkedést nem igénye|nek. A 3. pontban foglaltak esetében a végľehajtási eljárás
megindítása megtörtént.

A Budapest, VIII. kerüIet Déry Miksa utcű ................. szdm algxi i9sallanľa vonatkozó
elővdsdrldsi jogróI való lemondĺźs ZART ULEŠ

|0I/20|5. GI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerüIet
Józsefuárosi onkormányzat, a .. hrsz-ú, természetben a 1084 Budapest, Déry Miksa utca

. ... ajtő szám a|att ta|álhaÍő 97 m" alapteriiletű ingatlan tekintetében, továbbá a 20.500.000 Ft-
os vételár ismeretében .. és . ........ eladók, továbbá vevő kozött
f0|5. január 19-én kötött ingatlan véte|i aján|at közléséhez kapcsolódó elővásárlási jogáva| nem kíván
élni.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20 1 5. február l 6.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: A.határozat kézbesítése megttiľtént az ligyfé|
részére.

Javaslat ,,Iózsefvóros, Corvin Sétdny Program 125-ös és l19/b ttjmbiik II. iłÍem bontdsi munkái''
ttźrgy ú kti zb es zerzés i elj tűrds er edměny ének meg dllap ítds dra zÁnr tjĺBs

10312015. (II.1ó.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,'Józsefuáros, Corvin Sétány Program 125-ös és 119/b
tömbök II. ütem bontási munkái'' tárgytlközbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzési e|járás eredményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. február 16.

2' a) a WELCoME BAU Kft. (1094 Budapest, Viola u' 37.) aján|attevő á|tal benyújtott aján|at
éľvényes, vele szemben nem áll fenn kizźtrő ok és ajánlattevo alkalmas a szerzódés teljesítésére. Az
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ajánlattevő aján|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabá|yokban -
külĺjnösen a Kbt-ben - foglaltaknak.

b) a JoNBAU Kft. (1082 Budapest, Ülloĺ ut 60-62.) ajźn|attevő által benyújtott ajánlat érvényes,
vele szemben nem áll fenn kizźtró ok és aján|atÍevő alkalmas a szerzőđés teljesítésére. Az
ajánlattevo aján|ata megfele| az ajźn|attételi felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban -
különösen a Kbt-ben - foglaltaknak.

c) a Virabel Kereskęĺ|ęlmi és Szolgáltató Kft. (2jj5 Taksony, Szent Imrę út 8') aján|attęvő éł|ta|

benyújtott ajtn|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kjztrő ok és ajánlaÍtevó alkalmas a
szęrződés teljesítésére. Az ajáĺ|attevő aján|ata megfelel az ajánlaÍtételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - különösen a Kbt-ben _ foglaltaknak.

FeIelos: polgármester
Határidő: 2015. február l6.

3. az e|járás nyerteseként a JONBAU Kft. (1082 Budapest, Üllői vt eo-ez.1aján|attevőt kihirdeti. Az
ajánlattevő ajźn|ataa legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású aján|ataKbt.71. $ (2) bekezdés a)

pontja szerint. Elfogadott aján|ati ár f9.696.f60 Ft + Afa.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. februáľ l6.

4. ahatározat 3. pontja a|apjánfelkéri a polgármestert a JoNBAU Kft. (1082 Budapest, Üllői Út oo-
6f .) aj án|attevo ve l a v ál|a|kozás i szerzo dé s me gkĺités ére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Kbt. szerinti szerzodéskötési moratóriumot követően

A Jeeyzői Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Az Esz-Keľ Kft. a jogszabály
szeľinti összegezést továbbította. A nyeľtes ajánlattevővel a vállalkozói szeľződés megktitésľe
keľült, a vállalkozó szeľződés szeľint teljesített.

Kii zter tilet-ltas zndlati kérelmek elbír dlds a

1f4l2015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(0 igeno 12 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

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

fogadja el:

kÓzterület-használati hozzájórulóst ad _ egy osszegben torténő díjfizetéssel - az alóbbi ügłben:

Kozterüle t- has znóIó' kér e Imező :

Kozteriilet használat idej e :

Ko z t er üI e t- has zn ól at c é lj a :

Kozterüle t- has ználat he lye :

Koz t eľüIet-haszndlat nag1łs ága :

Nyolcpipa Bt.
(I0őI Budapest, Jókai tér 8.)

2015.februór I6. - 2016.febľuár I6'
vendégĺátó terasz
Leonardo da Vinci u. 23.

27 m2

Fele|os: polgáľmester
Határido: 2015' február 16.

A Gazdálkodási Ügyosztá|v táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. februáľ fü-án pénteken
személyesen vették át.
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125ĺ20t5. ([.16.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy közteľület-használatihozzájárulást ad _
díjmentességgel - az alábbl ügyben:

Közterület-h aszná|ő. kérelmezo :

Közteľület-használat i dej e:

Közterü l et-h asznä|at c é|j a:

Köztertilet-h aszná|at helve :

(........ ............)
f0I5'március 0i. -20l5. június 0l.
építési munkaterület és konténer elhelyezés
Reguly Antal u. 53.

Közterĺ'ilet-haszná|atnarysága: 10 m2

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. február 16.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. március 03-án postázták
ki.

126/201.5. (il.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nemo 0 taľtózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köztertilet-használatihozzáýźtrulást ad _
díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

Közterĺilet-haszná|ő. kéľelmező: Port-Köľút Kft.
( 1 085 Budapest, Rökk Szilárd u' i l .)

Koztertilet-használat ideje: 20l5' február ff , -f015. áprl|is22.
Kozterület-hasznźilat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közteľület-hasznáIat helye: Rökk Szilárd u. l1.
Közterület-haszná|atnagysága: f3 m2

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. február l6.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2015, máľcius 02-án
személyesen vették át.

t27lf0L5. GI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozatz
(12 igen' 0 nem, 0 tartrizkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľtilet-haszná|atihozzájźtru|źst ad _ egy <isszegben történő díjfizetéssel - az a|ábbi tigyben:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Padlókiľály Kft.
( l 083 Budapest, Mező u. l 1 .

Köztertilet használat ideje: 20l5. február |6. - 20|6. február 16.
Kcizteľület-haszná|at cé|ja: pavilon (grillcsirke árusítás)
Kĺjĺerület-haszná|at helye: Blaha Lujzatér (36406 hrsz.) _ Márkus Emília sarok

9m"
Kozteľü let-h aszná| at nagy s ága:

156



f . tudomásul veszi a Padlókirály Kft. közterü|et-haszntiatéLtf015' február 05-tol 2015. febľuár 15-

ig.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. február 16.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: a határozatot 2015. februáľ f4-én
személyesen vették át.

t28l2015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(ĺ'2 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási. és Pénzügyi Bizottsá'g úgy dönt, hogy köztertilet-használatihozzájárulást ad -
díjmentességgel - az ä|źhbi ügyben:

Közterület-haszná|ő.kérelmező: MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM'
vezetoje a West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató
Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.), tagja
az EPKAR Ztt. (|112 Budapest, Németvölgyi út l46.)
2015. febľuźr f3, - 2015. május 15.

Közterĺilet használat ideje: építési munkatertilet (homlokzat felújítás, á||ványozás)

Közteľület-h asználat cé|ja: ľg$gz': u. f3 .

100 m'
Közterü|et-h asznźilat helye :

Kö zterü let-h aszná|at n a gy sága :

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. február l6.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. március 04-én

személyesen vették át.

|29l20t5. (il.16.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatärozata
(|2 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köZterĺilet-h asznźiatihozzájźru|ást ad _ díjmentességgel_ az a|ttbbi ügyben:

Közterület-hasznźiő. kérelmező: Szent István Táľsulat
(1053 Budapest, Veres Pźinéu.f4.)

Közterület használat ideje: 2015. február |6..2018. február 01.

KözerĹilet-haszĺá|at cé|ja: reklámtábla
Közteriilet-haszná|at helye: Szentkiľályi u.28-30.
Közteľtilet-h aszntiat nagysága: 1 m.

f. tudomásul veszi a Szent István Táľsulat közterĺilet-haszná|atźń2015. február 01-től 2015. februar

15-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. febľuár 16.
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A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. március 06-án
személyesen vették át.

130/2015. (il.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy Soós György ĺigyrendi javaslatát
elfogadva a Pedľano Constľuction Hungary Kft. kérelmének tárgyalását kovetkezo tilésére
elnapolja, a kieso parkolási díj Afa-tarta|mára vonatkozó ľészletes számításs a|kiegészíteťt előterjesztés
készítése érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. február f3.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: az Ána. kiszámítását is tarta|mazćl
előterjesztést a Bizottság febľuáľ 23-i ülésén tárgya|ta.

Budapest, VIII. keriilet KdlvárÍa tér 4 sz. alatti Táľsasltdz kérelme hatósági íłton elvégeztetett

felújí.tásí munka ellenértékének részbeni elengedésére, valamint afennmaradó rész részletekben
történő megfizetésére

|3|/201'5. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(9 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedé|yezi a Budapest' Főváros VIII. kerület Kálvária tér 4. szźtm alatti Társasház helyett
3.26f.993.- Ft összegben elvégeztetett, a Hatósági ÜgyosaáIy Építésügyi Iroda VIII-578/l0/2000
sz. határozatában előírt hatósági munka ellenértékének 60%o-át képező összeg _ |.957.796,- Ft
összegű - elengedését.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20 1 5. február 1 6.

2. jőváhagyja a Társasház tńta| 3.262.993.- Ft osszegben elvégeztetett hatósági munka
ellenértékének 40%o-źra vonatkozó rész|etfizetési kéľelmét, azza|, hogy az így fennmaradó
7.305.|97,- Ft összeget 48 hónapon keľeszttil, havi egyenlő részletekben kell megfizetnie,20|5.
március f. napjttő|, és az Önkormányzattő| a tulajdoni hányadára eső ľészre célbefizetést a
torlesztés teljesítéséhe Z nem kérhet'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. március 2-től _2019. február 28-ig

3 . felkéri a polgáľmestert a rész|etfizetési megállapodá s a|áírźsźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. februźtr f8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a részletfizetési megállapodás 2015. máľcius
24. napján kerüIt a|áírásra.

Javaslat az Úi Tnlnki téri piac teríiletén lévő Ht üzlethelyiség bérlői kérelmének elbírlźllźsára
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13f/f0Ĺ5. (II.16.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozzta
(8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a35lf015. (I.l9) számri határozattú. visszavonja.

FeIelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015' február l6.

f . hozzájáru| a Hl jelű üzlethelyiség a határozaÍ. 1. számű melléklęte szeľinti alapľajzon jelölt
leválasztott rész albérletbe adásához Süci és György Kft. (székhely: 1081 Budapest, Népszínház
utca20.IV' em. f,Cégsegyzékszám:01 09 l81464, Adószám:f471I179-I-4f) részére aza|źtbbi
feltételekkel:

a) a kiľakodási területľe vonatkozó díjtétel nettó 100 FÍlmzlnap, melynek esedékessége minden
hónap 15. napja;

b) a bérlő az a|bérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megťlzeti az a|bér|etbe adott
helyiségľészre eső emelt bérleti díjat, melynek métékę a bér|eti díj másfélszerese;

c) a szerzódés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés
igénye nélkül köteles kiüríteni;

d) ha a bérleti szeľződés a bérlő jogutód nélküli megszűnése miatt sziĺnik meg, aZ albérlő a
bérleti jogviszony fo|ýatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az albér|ő, aki azLtlĺ '
al apj źtn a b érl eti j o gv i szony f o|ýatásár aj o go sult;

e) a helyiség bérleti díjára vonatkozóan az a|bér|ő készťĺzeto kezességet vállal, és az
onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgálő helyiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő 35l20l3. (VI.20.) önkoľmányzati rende|et 17. $ (a) bekezdésében
meghatározottkozjegyzőiokiľata|áírtstúvállalja.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 201 5. február 1 6.

3. felkéri a polgáľmesteľt a hatáľozat 7. pontja szerinti módosított bérleti szerződés a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. februźr f0.

A GazdáIkodási tigvosztály táiékoztatása atapián: A béľleti szeľződés 2. sz. mődosítása 2015.

máľcius 5-én aláÍľásľa került.

A Moravcsik Alapítvóny kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kdlvdria tér 19. szdm alatti iłres,

önkormdnyzati tulajdonťl nem lakds céItł helyiségekre, a bérleti díj közös költség összegen tiirténő
megdIlapítdsdra

13312015. ([.16.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Moravcsik A|apitvány
részére a Budapest VIII., 35456l0/N36 és 35456l0lV3| he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
vilI. keľiilet, Kálvária tér 19. szám a|att elhelyezkedő, I41 + 4I m2 alapteľülettĺ' tires,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, ftjldszinti + pinceszinti helyiségek bérleti dijainak
mindenkori közös költség összegén (az előterjesztéskészítésének időpontjában 46.550,- Ft + 5.390,-
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Ft, összesen: 51.940,- Ft/hó) történő megállapításához f015. január 1-től 2015. december 3l-ig
fennálló bérleti szeľződésekben szereplő egyéb fe|tételek változatlanul hagyása mellett.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: f0|5. február 23.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. febľuár 18-án íľásban értesítették a kérelmezőt
Bizottság diintéséľől. Az ügy további intézkedést nem igényel.

sUN ÝUGAR tĺt., valamint a ornal pnrsÉG I{ft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet,
Losonci tér 6. szám alatti üľes, önkormĺÍnyzatí tulajdoníl nem lakds céIťl helyiségre

t34l20|5. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerület, 35728/37lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. kertilet, Losonci tér 6. szám alatt elhelyezkedó, 755 m. alapterületű, üres'
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti helyiség bérbeadásához a SUN SUGAR Kft.
részére.

2') hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet,35728137lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. keľiilet, Losoncĺ tér 6. szám alatt elhelyezkedő,155 m2 alapterületű, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ftldszinti helyiség' bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével a DEDAJ PEKSEG Kft. részére, kenyéľ, friss pékáru gyáľtása,
kiskereskedelme (szeszáľusítás nélkül) cé|jára, 190.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + kozüzemi és
külonszolgáltatáSi díj ak összegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonźban źi|ő nem lakás
cé|jźtra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7. $ (a) bekezdése a|apjźn kozjegyző e|ott egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20|5. február f3.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. febľuáľ 18-án íľásban értesítették a kéľelmezőket a
Bizottság dtintéséľőI. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belĺil nem keľiilt soľ a szerződés
megktitésľe. A'ügy további intézkedést nem igényel.

ravaslataBudapestVIII.'TömőL............ saźmalattilakdsravonatkoajan
bérlő bérleti jogviszonydnak ki)zös megegyezéssel való megsziintetésére, músik

Iakds bérbeaddsa mellett

135/f015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. Tomő u. ... .. szám a|atti, f szoba, félkomforto s, 52,30 m2 alapterületíi
lakás tekintetében ..... bérlővel fennálló bérletijogviszony kcizös megegyezéssel töľténő

aa'-

,:.,
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' 
megsziintetésével egyidejűleg' másik cseľelakás biztosításával a Budapest VIII., Tömő utca

' 
......... ....... szám a|aIti, f szoba,46,30 m2 alapterĹi|etű, komfortos lakást - a bérbeadó áĺtal

; történő bekoltozhető állapot biztosítását kovetően - bérbe adja .. .. ....' részére, határozott
, idore szólóan _2016. április 30. napjáig, előbérleti jog biztosítása mellett.

1

: Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
i Határidő:2015. fębľuár 16.

:,
'. z.) hozzźtjáru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Tomo u. ...'.. . száma|aĹti,2 szoba, 46,30 m'
: l'lapterülettĺ' komfortos lakás lakhatóvá téte|ének költsége a 11603 címen nyilvántaľtott _ Coľvin,. Sétány Program onként vállalt feladat - f0I4. évi pénzmaradvány terhére t<iľténjen, amelynek

; bruttó költségef.789.343,-Ft.
i

' Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
] Határidő:2015. februáľ 16.

. 3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatátozat l.) pontjában foglalt megállapodás és béľleti szerződés

' megkötéséľe.

. Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja

. Határidő:2015. március 3l.
;

l A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a bérleti szerződés megkötése
i megtöľtént. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca ......... .... szóm alatti lakds szolgdlati
jelleg törlésére, és a lakds bérbeaddsóra

136/201.5. (II.16.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság hłtározata
(11 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hozzájźlra|

1) a Budapest VIII. keriilet Bezerédi utca .. ..... szám a|atti,7 szobás, 47,f0 m2

alaptertiletű, komfoľtos komfonfokozatűházfe|igyelői lakás szolgálatijellegének t<jrléséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f015. februźtr |6.

2) ... . '.. részére az^ á|ta|a lakott, Budapest VIII., Bezerédi utca ... ... szám
a|alti, 1szobás, 47,20 m, alapterületű, komfoľtos komforffokozatű|akás bérbeadásához ahatá|yos
rendelet ŻflC $-a alapján, 7 év hatttrozott időre sző|őan.

i Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja

'. Hatźtridő:2015. febľuár 16.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 2.) pontjában foglaltak a|apján a bérleti szerződés megkötéséľe.

Fe|elos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. mźtrcius 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A tulajdonosi nyĺlatkozat, és a béľleti szeľződés aláíľása
megtöľtént, az iigy további intézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIil., Hungĺźria krt. 2-4. szdm alaui MÁV lakótelep 38818/18 helyrajzi szlźmú
ingatlandn víznyomó vezeték kialakítds kapcsán szolgalmi jog bejegyzésre

t37 /20|5. (II.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület Hungária krt. f-4. szźtm a|atti,38818/18 helyrajzi számú
ingatlan tulajdoni lapjźn szolgalmi jogbejegyzésre a 38818/19 he|yrajzi számű ingatlan javára
oly módon, hogy a szolgalmi joga, ingatlanon źlthűZődő, a 38818/19 helyrajzi számű ingatlan
ívőviz e|látását biĺosító víznyomó vezetékre vonatkozik. A Józsefuáľosi onkorm ányzat a
szolgalmi j ogot téľítési igény nélkiil biztosíd a.

Felelos: polgármesteľ
Határi dő : az űj kozmuren dszer haszn źúatb a adásáv a| e gy i d őb en

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a szolgalmi j ogbejegyzéséľe a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja
Határidó: az űj kozmurendszer haszná|atba adásával egy időben

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A szolga|mi jog bejegyzését a Kisfalu Kft. kezdeményezte.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvdltagyása (7 db)

ĺ38ĺ2015. ([.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 10 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatétrozati javaslatot nem
fogadja el:

hozzójárul cłz ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi szómon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., DilÍszegi Sdmuel L .................. szám alątti, 3I m2 alapterüĺetĺł
lakásra hatórozatlan idejíÍ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladási ajánlat
kiküldéséhez, a 33/2013. (ĺ/II. 15.) számú önkoľmányzati rendelet 19' s Q) bekezdésében, a
féIkomfortos lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az elkészüIt foľgalmi értékbecslésben
megáIlapítottforgalmi érték 25 %-ával megeg1lező Ósszegíí, 9B2.500,- Ft vételáľ kazlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20|5. február 23.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: A béľlőt éľtesítették a hatź.ľozaltrő|. Az ücy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

13912015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l igen' 10 nem, 1 taľtĺízkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry d<ĺnt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:
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hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyiĺvóntartott,
természetben a Budapest VIil., orczy írt ........... szánl alatti, 38 m' alapteriiletíĺ lakásľa
határozatĺan idejíi béľletijogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladási ajánlat kiküIdéséhez,
a 33/2013. (WI. 15.) szómú önkormányzati rendelet 19. E (1) bekezdésében, a komfortos lakás
ért,ákesítésére nleghatározottak szerint, az ellłźszült foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi
érték 50 %-ával megeglező összegíí, 3.230.000,- Ft vételár közlése melĺett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f015. február f3.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: A béľ|őt értesítették a határozatrő|. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

|40/f015. (u.16.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźłrozata
(1 igen' 10 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

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

hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Diószegi Sdmuel L ............ szám alatti, 23 m, alapterüIetű
lakósľa határozatlan idejii bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére torténő eladási ajónlat
kiküldéséhez, a 33/2013. (ĺ/II. l5.) számú Ónkormónyzati rendelet 19. s (I) bekezdésében, a komfortos
lakás éľtékesítésére meghatórozottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megóĺIapított

forgalmi éľték 50 %-ával megeglező osszegĺi, 2.000.000,- Ft vételór kozlése mellett.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 20|5. február 23.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A bérlőt éľtesítették a határozatről. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

|41lf0|5. (u.16.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, I tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĘáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Fecske u.

szám a|atti, 36 m2 alapteľĹilettĺ lakásra hattrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33ĺ20l3.$fi. l5.) számtl
önkormányzati ľendelet 19. s (1) bekezdésében, a félkomfortos |akás értékesítésére meghatározottak
szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi érték 25 Yo-áva| megegyező
összegű, l.350.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
ljatźtridő: 20 | 5. február f3 .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés nem kerĺilt a|áírásra. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

142/2015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo l tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźljáru| az ingatlan-nyilvántańásban a
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Baľoss u.

..... szźtm a|atti, 45 m2 alaptertiletű lakásra határozat|an idejű berleti jogviszonnyal
rendelkezo bérlő részére történo eladási ajźtn|at kiküldéséhez, a 33l20|3.(Yil. l5.) számíl
önkoľmányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározoÍtak
szeľint' az e|készij|t forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-tlva| megegyező
cisszegtĺ, 4.300.000,- Ft vételáľ közlése mel|ett.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. fębrúr f3.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés aláírásra keľült. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

|,43/2015. GI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|,1

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzájárulaz ingatlan-nyilvántartásban a

;;;;.................l..1"g'1l1'ľŕľ;i#'ľ;;;:*"'Íťiä:řTHJ'ľ,ľ"Ť..::i*1k'T:il'l:;il:;
rendelkező bér|o részére történo eladási aján|at kiküldéséhez, a 3312013. (VII. l5.) számtl
onkormányzati rendelet 19. s (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítéséľe meghatározoÍtak
szerint, az elkészu|t foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-ttva| megegyező
összegű, 3'500.000,- Ft vételár k<jzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határídő: f0I5. február f3.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása a|apián: Az adásvételi szeľződés aláíľásra keľült. A' iigy további
intézkedést nem igénye|.

144/2015. (II.16.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul az ingatlan-nyi|vántartźsban a
....... helyrajzi számon nyilvántartott' természetben a Budapest v[I., II. János Pál

pápa tér szźlm a|atÍi, 46 m2 alapterületiĺ lakásra hatźrozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töfténő eladási aján|at kiküldéséhez, a 3312013. (VII. l5.)
számű cinkoľmányzati ľendelet 19. s (1) bekezdésében, a komfort nélkiili lakás éľtékesítésére
meghatározottak szerint, az e|késziJlt forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi éľték 25 %o-áva|
megegyező összegű' l.955.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. február 23.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés a|źłírásra keľült. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

Az EMAD GHALI KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 118. szóm alaĺti 2 db
iires, önkormúnyzati tulajdonú nem lakds célt,i helyiségre

14512015. GI.16.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozzta
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(2 igen' 6 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi határozati javas|atot nem
fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII.' 35488/0/Á/22 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest WII.
keľiilet, Baľoss t,l. Il8. szóm alatt elhelyezkedő, 25 m' alapteľületíÍ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti helyiség bérbeadasához határozott időre, 2019. december 3I-
ig, az EMAD GHALI KÍt. részére, fodrlÍszat tevékenység céljára, 20.250,- Ft/hó + Áfa bérletí +
kozüzemi és külonszolgáltatás i díj ak összegen.

2.) hozzájárul a Budapest VIII.' 35488/0/Á/23 helyrajzi szómon nyilvántartou, Budapest VIII.
keriilet, Baľoss u II8. szám alatt elhelyezkedő, 13 m2 alapteri)letíÍ, üľes, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú,foldszinti helyiség bérbeadasához hatórozott időre, 2019. december 31-
ig, az EMAD GHALI Kft. részére, fodrószot tevékenység céljóra, 6.930,- Ft/hó + Áfa bérletí +
közüzemi és külonszolgáltatási díjak osszegen, amennyiben a társaság a bérleti szerződésben
v dI I alj a a he ly i s é g ľ e nd e I t e t é s s z e r ii has z n ál atr a aI kal mas s á t é t e l é t.

3.) a bérleti szerződés megkaftsének feltétele, hogł az onkormányzat tulajdonában áĺló nem lakás
céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeirőI szóIó 35/20]3. (.t/I. 20.) szómú Budapest
Józsefvórosi onkormónyzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi bérĺeti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. š @ bekezdése alapjón közjeglző előtt egyoldalú
kö t e I e z e u s é gv ól l al ás i ny il at ko z at al áíľ as át v áI ĺ alj a a I e e ndő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0I5. február 2|.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. febľuáľ l8-án íľásban éľtesítették a kéľelmezőt a
Bizottság diintéséľől. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Tiimő u ............ . szdm alatti lakdsra vonatkopjan
bérlő bérleti jogviszonyónak kijzi)s megegyezéssel való megsziłntetésére, mdsik

Iakds bérbeaddsa mellett

146120|5. GI.ló.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. Tömő u. ..... szám a|atti l szoba, komfoľt néIküli, 30,50 m2
alapterületrĺ lakás tekintetében ...... bérlovel fennálló bérleti jogviszony közös
megegyezéssel töľténő megszüntetésével egyidejríleg, másik cserelakás biztosításával a Budapest
VIII., Kaľácsony Sándor u. ... .. ....... szám a|atti, I szoba, 41,7O m2 alapterületrĺ, komfoľtos
lakást - a bérbeadó áĺtal történő bekoltozhető állapot biztosításót kovetően - bérbe adja

részére,határozott időľe szólóan-2015. május 31. napjáig, előbérleti jog biztosítása
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. februźtr 1 6,

2.) hozzájtru| ahhoz, hogy a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. ... szám a|atti, I

szoba, 4|,70 m2 alapteriiletű, komfortos |akás lakhatővá téte|ének költsége a 11603 címen
nyilvántartott - Corvin Sétóny Progľam onként vóllaltfeladat - 2014. évi pénzmaradvány terhéľę
történjen, amelynek bľuttó költsége 2.635.324,- Ft.
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Felelos: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgaÍőja
Hatáľidő: 2015' februáľ 1ó.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában fog|a|t megállapodás és bérleti szerzodés
megkotésére.

Felęlős: Kisfalu Kft. tigyvezető igar,gat,őja
Határidő: 2015. március 3 1.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: A megá|lapodás aláíľása megttiľtént, a béľletĺ szerződés
aláíľás a|att.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Villám u ....,.......... szúm alatti Társasház
értékesítésére

|47/2015. (II.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(9 igeno 0 nem,3 taľtózkodás szavzzatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy:

t. fe|hata|mazza az önkormányzati tulajdoni hányadot képviselő személý, hogy a Budapest VI[.
keľtilet, Villám u. ..... .... szám alatti Társasház következőközgyű|ésén az alábbiak szerint
szavazzon:

a. az tnkormányzat 6984110.000 önkormányzati tulajdoni hányada arányában hozzájáru| a
Budapest VIII. kerĺilet, Villám u. számű Társasház (he|yrajzi szám:

....) alÍpító okiratának IUA. ,,Kozös tulajdonú ingatlanrészek'' VI. pontjában
rogzitett3,54 m, .........' valamint a VII. pontjábanrögzitett210,9I m. .....
bľuttó 3.400.000,- Ft vételárért .. ingatlan-nyilvántartĺás szerinti tulajdonostárs
részére töľténő értékesítéséhez.

b. hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Villám u. ........ szám alatti Társasház Alapítő
okiratának módosításához azzal, hogy aZ l. Đ pontban foglalt közös tulajdonú
iĺgat|anrészeknek a Táľsasház közös tulajdonából történő kiemeléssel egyidejűleg

külön tulajdonában lévő .'... számű albetéttel (.. ...... lakás)
kerĺilj ĺin egyes ítésre.

c. támogatja, hogy az 1. a) pontban meghatározott adás-vételből a Budapest VIII. keľiilet,
Villám u. ..'. szám a|aÍti Tétrsashź.z számlájára befolyt vételĺáľ a társashźnban
ta|á|hatő . '.... szźtmű önkormányzati a|betét feletti tetőrész, valamint kémény felújításľa -
az e|ózetesen benyújtott áraján|atok a|apján - kerüljön felhasználásra.

d. hozzájáru|,horyjogerős építési engedély biľtokában a...'.'... beépítésre kertiljön.

2. felkéri a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft-t, hogy a ....' beépítéséhez
sztikséges tulajdonosi hozzź$áru|ást adja ki, az ingatlan-nyi|vántartásba történő bejegyzéshez
szükséges módosított a|apitő okiratot, adásvételi szerződést és ahhoz kapcsolódó dokumentumokat
a Budapest VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat nevében i1a a|á.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: f0| 5 . február 23 .
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: Az adásvéte|i szeľződés 2015. máľcius f6-án keľĺĺIt
a|áírásra.

A Budapest, VIII. keľiilet Nap utca ... szÍÍm alattÍ ingatlanra vonatkozó elővdsórlősi
jogról való lemondds ZART ULES

149/x01,5. (II.l3.) sz. \/ĺĺľosgazdĺíllĺodási ós Pónzügyĺ Bizottság hstálrozata
(12 ĺgen' 0 nemo ĺ' tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy a Budapest Fováros VIII. kerĺilet
Józsefuárosi onkormányzat, a....^........ hrsz-ú, természetben a 1082 Budapest, Nap utca

..... szám a|attta|á|ható 5l m, alapterületű ingatlan tekintetében, továbbá a 8.500.000 Ft-os
vételár ismeretében ....... e|adó és ... . haszoné|vező, továbbá' .. vevő
kĺjzött 201 5. február f-án kötott ingatlan adásvételí szerződéséhez kapcsolódó elővásárlásijogával
nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 207 5. február f3.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A'határozat kézbesítése megttiľtént az ĺigyfél
részéľe.

A B udapest, VIII. keriilet Baross utca . . . . . ... szdm alatti ingatlanr.a vonatkozli elővlźsórldsi jogról
való lemondás ZART ULES

1501201'5. (II.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(12 ĺgen' 0 nemo 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat, a . hľsz-ú, természetben a 1082 Budapest, Baross utca .. ....... ajtő
a|att ta|á|ható ingatlan 89/181 tulajdoni hányad tekintetében, továbbá a 12.500.000 Ft-os vételár
ismeretében eladó, továbbá vevő között 2015. február 5-én kötött vételi
aj źtn|atához kapcsolódó e| ovásárlás i j ogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidó: 20I 5 . február 23.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat kézbesítése megtřirtént az iigyfé|
részére.

A Budapest, VIII. keriilet kźkóczi lit ........... szúm alatti lakds megnevezésíí ingatlanra vonatkozó
elővdsdrldsi jogról való lemondds ZART ULE9

|5112015. (II.23.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat,ą.. ...... hrsz-ú, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi út '.... száma|att
ta\źihatő 97 m, alapterüIetÍĺ lakás megnevezésu ingat|an tekintetében, a l5.300.000,-Ft vételár
ismeretében ....... eladó, továbbá ... és . '..... vevők közĺjtt
20i5. február 10-én kötött ingatlan adásvételi szęrzódéséhez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván
é|ni.
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FeIeIos: poIgármester
Határido: 20|5. február f3.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A határozat kézbesítése megtłirtént az iigyfé|
részéľe.

Javaslat ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vóIlalkozĺźsi szerződés keretében energiaracionalizólds
Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/Á/12-2013-0122 azonosító szdmú projekt sordn', tórgyú közbeszerzési

e lj ór ó s e r e dmé ny é n e k me g áII ap ítás dr a ZA RT ULE S

15212015. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo 3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzodés
keretében energiaracionalizálás Józsefuárosban a KEoP-5.5.0lN|f-f0|3-0|f2 azonosító számú
projekt során'' tárgyilkozbęszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. az e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. február 23.

2. aközbeszerzési eljárás nyeftes ajánlattevője a Fenstheľm-West Kft. (1081 Budapest, Kun utca
4' fsz.7.), mely osszességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot adta, ajttnlata az aján|atkérő
rendelkezés ére á|1ő fedezeten beIüI van. Elfogađott aján|ati ár nettó 8 l .395.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. februźr 23.

3. felkéri a polgármesteľt a,,Kiviteli teľvezési és kivitelezési vállalkozási szerzodés keretében
eneľgiaraciona|izá|ás Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0lN|f-20|3-01f2 azonosító számű projekt
során'' tár gyű vál l alkozás i szerződés a|áír ásár a.

Felelos: polgármester
Határidő: a Kbt. szeľinti szerződéskötési moľatóriumot követően

A Váľosfeilesztési és Főépítészi ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A döntés éľtelmében a nyertes
ajánlattevő Fenstherm-West Kft-vel a váI|alkozási szerződés 2015. máľcius 13-án aláíľásľa
keľůĺlt (oNsZER szám |I2 l20I5).

Javaslat ,,Budapest VIII. keriilet Szdzados tit 14. alax levő nevelési-oktatási intézmény Piýpang
ovoda tervezése'' túrgyú közbeszerzési eljárás eredményének'megdllapítlźsóra

ZART ULES

153120|5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo 5 tartózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság a ,,Budapest VIII. kerület Szźnados űt 14. alatt levő
nevelésĹoktatási intézmény Piýpang ovoda teľvezése'' tárgyű kozbeszetzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1. az e|járás eredményes.

.;:
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2.

Felelos: poIgármesteľ
Hatáľido: f0 | 5 . februźlr 23.

a KAS DESIGN Kft. (1082 Budapest, Futó u. 8-10. v/38.) ajánlattevó álta| benyújtott
aján|at érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján|attevő aján|ata
megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban - ktilöncjsen a Kbt-ben -
foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. februźtr 23.

a Ftildes és Táľsai Építésziľoda Kft. (102ó Budapest, NyúI u. 4.) ajánlattevó źita| benýjtott
ajźn|at érvényes' az aján|attevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajttn|attevő aján|ata
megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _ különösen a Kbt-ben -
foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 5. februźr f3'

a SAGRA ń)pítészKft. (1025 Budapest, Kľecsányi u. 18.) ajźnlattevő által benyújtott ajén|at

érvényes, az ajźn|attevő a|kalmas a szerzódés teljesítésére . Az aján|aÍtevő ajźtn|ata megfe|e| az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _ kĺilönösen a Kbt-ben
foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f015. február 23.

a SPORAARCHITECTS Kft. (1074 Budapest, Hutyľa Feľenc u. 11-15. Iv17.)
ajánlattevő által benyújtott ajánlat éľvényes, azajáln|attevő alkalmas aszerzódés teljesítéséľe.
Az aján|attevő aján|ata megfelel az ajźn|attéte|i felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _
külön<jsen a Kbt-ben - foslaltaknak.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I5 . február f3.

a SAGRA Epítész Kft. (1025 Budapesto Kľecsányĺ u. 18.) aján|attevó ajźn|ata az
összességében legelőnyösebb ajánlat az e|járást megindító felhívás 10. pontja szerinti
részslempontok éľtékelése alapján. Elfogadott, atervezésre vonatkozó aján|ati ár 1l.990.000,-
Ft +Afa, tervezői művezetésre 1.990.000,- Ft +Afa.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20 | 5. februttr 23.

7 ' felkéri a polgármesteĺt a ,,Budapest VIII. kerület Szźzados űt |4. alatt levő nevelési-oktatási
intézmény Pitypang ovoda tervezése'' tárgytl szerzódés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határido: a Kbt. szerinti szerződéskotési moľatóriumot követően

A döntés értelmében az
pítész Kft-vel tervezési szerződés keľült

1

4.

5.

6.

összességében
aláíľásľa 20l5.

legelőnyiisebb aján|atot tevő SAGRA E
máľcius 11-én (ONSZER szám 83/2015).
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Tulajdonosi ltoaújĺÍrulds a József körút és PĺźI utca kijzötti szakaszon l0 kV-os kdbellutlózat
rekonstrukciójdlloz

154/201,5. (II.23.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dont, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú. adja - az
ELMU-EMASZ Hźiózati SzolgáItató Kft. megbizása a|ap1án - a GTF Elektromos Tervęző
Fővállalkozó Kft. á|ta| tervezeťt, Budapest VIII. keľület Pál utcát (hrsz.: 362f6) érintő l0 kV-os
kábe lrekon strukci ós munkákhoz, az a|ábbi fe ltéte l ekke l és kikotésekke I :

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szi'ikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeruése a|ő|,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|źst a
vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell taltani,

c. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺ'iltéről a közterület kezelőjét és
tulaj donosát írásban éľtesíteni,

d. a bontással érintett Pá| utcai járdaszakaszt (Jőzsef kÍt. - 2|999l|0 számű trafóállomás k<ĺzott)
teljes rétegľendjében véglegesen helyre kell állítani, a járdaszakaszon teljes szélességben új
aszfa|t burkolatot kell kialakítani.

e. kotelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelo minőségben történő helyreállítására, me|yre a
beruháző és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciátvá||a|,

f. jeIen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. február f3'

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájárulrás kiadása
megtiiÉént.

Tulajdonosi hoaójdrullús kisnyomdsíl gúzelosztó vezeték építéséhez az tjltői íłt Mdria utca és
Szentkirĺźlyi utca köziitti szakaszdn

155120|5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A,,Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - a
FOGAZ Földgázelosztási Kft. megbizása alapján - az N+F MérnökirodaKft'. á|ta|, Budapest VIII. _
IX. kerĺ'ilet Üllői út' Mária utca_ Szentkiľályi utca kcizötti szakasztntervezettkisnyomású gázelosztő
vezeték rekonstrukciós munkához a Szentkirálvi utcai (hrsz.:36770) szakaszára. az a|ttbbi feltételekkel
és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájĺárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,
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b. aberuházőnak (építtetonek) a kozritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárdást a

vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Fováros VIII. kerĺ'ilet Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosĺály Építésüryi
Irodájától e|őzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c' az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltérő| a közteľÍilet keze|őjét és

tulaj donosát írásban értesíteni,

d. a bontással érintett Szentkirályi utcai útpálya szakaszt teljes rétegrendjében véglegesen helyre
kell állítani, az Ű||oi úti torkolati szakaszon teljes útpálya szélességben új aszfalt burkolatot
ke|l kialakítani.

e. kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történo helyreállítására, me|yre a

beruháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciźtvá|la|,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig éľvényes.

Felelos: polgáľmester
Határidó:fO 1 5. februźlr 23 .

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: A tulajdonosi hozzájáru|ás kiadása
megtörtént.

Közter ület- Itasználati kér elme k e I bír dlás a

I56lf0l5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 1 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzttjárulást ad -.' egy tisszegben történo díjfizetéssel - az a|źhbi ügyben:

Közterület-haszntiő, kéľelmező: Piktorfesték Kft.
(1135 Budapest, Tatai ti 12.)

' Kozterület-használat ideje: 2015' február 25. -20|6. február f4.
] Közterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla

Közterület-hasznáIathelye: Illés u. - Práteľ u. sarok
] Közteri'ilet-haszná|atnagslsága: I m2

. Felelős: polgármester
' Hatźriđő: f015, február 23.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: a határozatot 2015. máľcius 05-én postázták
; ki.

';

!j t57/f015. (tI.23.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata

l ĺ14 igen, 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

i A Yárosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hory kozterĺilet-használati hozzájárulást ad _
1 díjmentességge| - az alábbi ĺigyben:

Közteľület-hasznźiő. kérelmező: Ahomlokzat Kft.
(l186 Budapest, Közdrĺ|ő tftf4')
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Közterĺilet-hasznáIat ideje: f015. március 02' - 2015. március 31.
Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat felújítás
Köztertilet-haszntiat helye: źĺ||ványozás)
Közteľület-haszná|atnagysága: Bókay János u. 53.

64 mr

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20| 5 . februźtr f3.

A Gazdálkodásĺ ÜeYosztáIv táiékoztatása alapián: ahatározztot 2015. ápľi|is 13-án postázták ki.

158/2015. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad _
díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő. kérelmező: Geo * Bau l(ft.
(1 1 52 Budapest, Vörösmaĺý u. Iflb.)

Közteriilethaszná|atldeje: 20l5.febľuárf3.-20l5.május l5.
KözterüIet-használat cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat fehijítás,

á||ványozás)
Közterület-haszná|at helye: Dobozi u. 23.
Közterület-haszntt|atnagysága: l00 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: fII 5 . február f3.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása atapián: a határozatot 20|5. máľcius 04-én
személyesen vették át.

|5912015. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

i. köztertilet-haszntiatihozzájáru|ást ad - díjmentességgel _ az a|źtbbi ĺigyben:

Közteľü1et-haszná|ő,kére|mező: PedranoConstľuctionHungaryKft.
( l 082 Budapest' Práter u. 29 /a. fszt. fl.)

A köztertilet használat ideje: 20i5. fębruáľ f3. -f0|6' november 30.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet

Közterület-haszná|at helye: Leonardo Da Vinci u. 31-39.
KözterÍilet-haszná|atnagysága.. 136 mz fiárdából)

Koztertilet-haszná|at helye: Leonaľdo Da Vinci u. 31-39.
Közterĺĺlet-haszĺálatnagysága'. 255 m2 (járműfoľgalmi részből)

Köĺerület-haszná|at helye: Coľvin sétány kavicsos terĹilete
Közteľület-haszntiatnagysága: f97 m'
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2. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerĺilet-használatihozzź|árulást ad

- díjmentességgel _ az ugyben azza|,hogy a kieső parkolási díj ÁFA Erta|mát (20|5. február 09.

- f016. november 30.) -f 863 lf1,- Ft-ot a Pedrano Construction Hungary Kft. koteles megfizetni
a Józsefuárosi Parkolás-Ĺizeme|tetési Szolgálat Sberbank Magyarország Zrt. túta| vezetett
l 4 1 0 03 0 9 -9 2 1 | 2249 -030 0 0 0 0 7 számű szám|ái źr a.

3. tudomásulveszi a Pedrano Construction Hungary Kft. köĺerület-használatátf0|5. februáľ 09-től
2015. februźr ff-iľ.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. február 23.

A GazdáIkodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: a hatátozatot 2015. máľcius 05-én postázták
ki.

t60l2015. (II.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 1 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság Úrgy dĺint, hogy közterület-használati hozzźýárulást ad _

díjmentességgel _ az a|źtbbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kére|mező: TáľsasházSomogyiBélau.17.
( l 1 52 Budapest, Vĺirösmarty u. lfĺb.)

Közterü|ethasználatideje: f0|5.március11.-2015.május09.
Közterü|et-hasznźiat cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat felújítás,

ti|vźlnyozás)
Közterület-hasznźiat helye: Somogyi Béla u. 17.

Közteľület-hasznźiat nagysága: 50 m.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5, február 23.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozatot f0|5. máľcius 04-én
személyesen vették át.

, o Budapest WII. rózsef körílt ......-;;;;;:::ľ;;,;ľ lakdsra vonatkozó eladdsi ajdnlat

161ĺ2015. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság határozzta

.l (12 igen,O nem,3 tartózkodźs szavazatta|)

.i A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a

i he|yrajzi számon. nyilvántaľtott, természetben a Budapest vIIr., József köľút
'i . szám a|atti, 2| mf alapterületű lakásra küldött Eladási Ajźn|at kapcsán az aján|ati
j totöttséget a jelen hatérozatró| szóló értesítéskézhezvételétől számított 30 nappal meghosszabbítja.

i amennyiben ..... béľtő ahatározatkézhezvéte|étő| szźtmított 45 napon belül nem köt
; adásvételi szetződést, úgy vételi kérelem a|apján, új eljárás keretében, a kérelem elbírálásakoľ

.l érvényes rendelkezésęk szerint van lehetőség a lakásbérlemény értékesítésére.

...l Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: f0|5. februźtr f8.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés nem keľült aláíľásra. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. Jóuef utcű ......... szám alatti lakásľa vonatkoai eladlźsi ajánlat
meghosszabbítdsa

l6f/f0|5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy aZ ingatlan-nyilvántartásban a
.. he|ytajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest vI[., József utca
.... szám alatti, 55 m2 alaptertiletű lakásra küldött Eladási Ąánlat kapcsán az ajáĺlati

kötöttséget a jelen hatfuozatrő| szóló értesítés kézhezvételétől számitott 30 nappal meghosszabbítja.
Amennyiben...... és..... ... bérlok ahatározatkézhęméte|étőlszámított41
napon belüI nem kötnek adásvételi szerződést, úgy vételi kérelem a|apján, új eljárás keretében, a
kérelem elbírálásakor érvényes rendelkezések szerint van lehetőség a lakásbérlemény értékesítésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. február 28.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szeľződés aláíľásľa kerĺilt. Az íůgy további
intézkedést nem igényel.

..... magĺÍnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriżlet, Magdolna u 36. saźm
alatti iłľes, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakás célíl helyiség tekintetében

163120|5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájára| a Budapest VIII. keľület, 35354 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest v[I.
keľület, Magdolna u. 36. szám a|aÍt elhelyezkedő, lĺmf alapteľületű, üľes' önkoľmányzati
tulajdonú, udvari bejźratű, ťoldszinti helyiség bérbeadásához hatá'rozatlan időľeo 30 napos
felmondással .................. magánszemély részére, rakttrozás cé|jára,9.100,- Ft/hó + Áfa
béľleti + kozíjzemi és kĺil ĺjnszol gáltatás i díj ak össze gen.

f .) hozzźýáru| az ővadék ĺisszegének mérsékléséhez,I havi béľleti díj osszegének megfelelő mértékig
az tnkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefiláľosi tnkormanyzati rendelet 14. s
(4) bekezdése alapján.

3.) nem tekint e| akozjegyző e|őtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

4.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az I havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirésát v á||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. máľcius 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: 2015. március 9-én a szerződés megkiitésre keľiilt. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

t'
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